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ZMĚNY NA RADNICI 
Byl poslední únorový týden letošního roku, venku opět popadával sníh a bylo mrazivo, 

jako už tuto dlouhou zimu mnohokrát. Na místní radnici však bylo horko až dusno. Ke 
svému prvnímu řádnému zasedání se tu chystalo Zastupitelstvo Města Ledče n. S. První ob-
vykle bývá velmi horké, neboť se projednává rozpočet města na příslušný rok, a jak všichni 
víme, s finančními prostředky a jejich nakládáním s nimi je to skoro vždy obtíž. Úvahy 
o rozpočtu však vzaly za své v okamžiku, kdy zastupitel Kouba přednesl dodatečný bod 
jednání - na odvolání dosavadního vedení městské úřadu a zvolení nového starosty i jeho 
zástupce, a tak se také v pozdním večeru 25. února stalo. Dosavadní starosta K. Urban byl 
odvolán 8 hlasy (Doležal, Kouba, Severa, Šrámek, Tůma, Vopěnka, Vrba, Vrbka). Místosta-
rosta J. Poborský byl odvolán 9 hlasy (Doležal, Gunaratna, Kouba, Severa, Šrámek, Tůma, 
Vopěnka, Vrba, Vrbka). Ze strany nezávislých kandidátů byl podán návrh na nového staros-
tu - Stanislava Vrbu, pro nějž ve veřejném hlasování zvedlo ruku 11 zastupitelů (Doležal, 
Kouba, Poborský, Policar, Severa, Šrámek, Tůma, Urban, Vopěnka, Vrbka, Vrzáčková). 
Jako jeho zástupce byl stejným postupem zvolen Jaroslav Doležal - 10 hlasů pro (Guna-
ratna, Kouba, Policar, Severa, Šrámek, Tůma, Vopěnka, Vrba, Vrbka, Vrzáčková). Ke cti 
všech zúčastněných budiž napsáno, že kromě vzrušenějšího „přestávkového kuloárního 

setkání" proběhl celý akt dramatické výměny vedení 
městského úřadu v Ledči nad Sázavou v zákonných 

intencích i bez zbytečných póz a emocí. 
Nechť se rozvířená hladina brzy zklidní 

a námi zvolení zastupitelé tvoří v du-
chu vzájemných politických ústup-

ků (známých už z římského 
práva) ve prospěch vyš-

ších cílů - DO, UT 
DES (dávám, 
abys dal). 

ok 

Jaroslav DOLEŽAL 
Narozen na podzim roku 1947 ve Světlé 

n. S. S osobou pana Doležala je především 
spojována skvělá éra místního motokrosového 
sportu. Do komunální politiky poprvé oficiálně 
vstoupil v roce 1998 jako kandidát ČSSD. Je 
vyučený nástrojař v bývalém ledečském Kovo-
finiši. Vystřídal několik zaměstnání a v posled-
ní době zakotvil jako podnikatel ve své hojně 
navštěvované ševcovské dílně. Jako podnikatel 
a zastupitel města nemá příliš času na nějaké 
další osobní aktivity, ale přeci jen poočku sle-
duje sportovní dění, které voní po benzínu. Pan 
Doležal je ženatý, má dva dospělé syny. Jako 
svou prioritu v nové funkci vidí každodenní 
práci pro blaho občanů, rozvoj všech místních 
aktivit, ať už jsou ze sféry podnikatelské, spor-
tovní, kulturní, společenského života či jiné. 

Stanislav VRBA 
Jednapadesátiletý nový starosta Ledče, na-

rozený ve Štěpánově u Leštiny, není v místní 
komunální politice žádným nováčkem. Do 
Ledče přišel v roce 1978, dlouhá léta pracoval 
jako projektant v ledečském Kovofiniši a jeho 
posledním zaměstnáním bylo - vedoucí projek-
ce ledečské firmy GANES s.r.o. Na ledečských 
volebních kandidátkách se objevuje od roku 
1990 a od tohoto časuje také vždy členem za-
stupitelstva. Tento vystudovaný elektrotechnik 
je, jak sám tvrdí, člověk se silným sociálním 
cítěním a jeho prioritou v nové funkci bude 
otevřenost, vstřícnost a pracovní nasazení. Pan 
Vrba je podruhé ženatý a z obou svých manžel-
ství má tři dcery a dva syny. Mezi jeho záliby 
patří sport, kultura a humor. 

JARO 
Strach měla sedmikráska -

chudinka nevěděla, 
zda bílou hlavinku zvednout 

bude moci, 
když chladné jsou noci. 

Ale dnes ráno? 
Slunce má polibků rozsypáno. 

Lesy; jež dosud mlčely; 
jarními větry zazněly. 

ČTĚTE NA STRANĚ 
Změna na radnici - polemika str. 3 - 5 
Ostrované stojí pevně na zemi str. 7 -8 
Rodák J. Růžička str. 12 
O místním odpadu str. 14-15 

Základní umělecká škola Vás zve na 
Koncert kytarového kvarteta profe-
sorů a žáků pardubické konzervatoře 
VIOLEŤ GUITARS, který se koná 
24. března 2004 v 17.00 hod. v sy-
nagoze. Na programu jsou klasické 
i soudobé kytarové skladby. 

Informační centrum připravuje zá-
jezd do Prahy na velkolepý muzikál 
o lásce a zradě, křivdě a odpuštění 
EXCALIBUR. Předpokládaný ter-
mín zájezdu: květen - červen 2004. 
Závazné přihlášky přijímáme do 
konce března 2004. 

Naše malé věnování, v podobě mi-
lého textu Jiřího Suchého, k obnove-
nému Mezinárodnímu dni žen: 

Bosému je žena botou, hladovému 
krajícem, 

hudebníkovi je notou, nimrodovi 
zajícem. 

Zena je středem všeho dění, ať 
u stroje či u kávy, 

je zdrojem nejen poučení, ale i dob-
ré zábavy. 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sázavou 
konaného dne 16. února 2004 
• RM bere na vědomí informaci vedoucího 

ekonomického odboru Ing. Nácovského, že 
se nepodařilo získat pro Město Ledeč nad 
Sázavou grant z programu kraje Vysočina 
„Metropolitní sítě". 

• RM bere na vědomí dopis předsedy před-
stavenstva společnosti LECOM Ledeč a.s. 
Ing. Jiřího Beránka ze dne 10. 2. 2004 ve věci 
prodeje či výměny pozemků v ulici Nádražní 
v Ledči nad Sázavou. 

• RM bere na vědomí nabídku Agentury propa-
gace České republiky na spoluúčast při vydání 
krajské publikace „Kraj Vysočina v kostce" 
s tím, že nabídka bude projednána na spo-
lečném zasedání rady města s vedením Lesní 
společnosti Ledeč nad Sázavou a.s. dne 3. 3. 
2004. 

• RM schvaluje změnu usnesení č. 3.2004/RM-
jm), kterým byla jmenována komise pro výběr 
nejvýhodnější nabídky přijetí úvěru na akci 
„Sportovní centrum - Ledová plocha Ledeč 
nad Sázavou", spočívající v tom, že předseda 
komise bude vybrán a schválen ustanovenou 
komisí. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
provedení poptávkového řízení na zakázku 
„Údržba travnatých ploch v Ledči nad Sáza-
vou". 

• RM v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje pronájem 
jedné místnosti v domě čp. 16 v Ledči nad Sá-
zavou (bývalá zasedací místnost MU) Oblastní 
charitě Havlíčkův Brod pro detašované praco-
viště Občanské poradny v Ledči nad Sázavou 
každý pátek v odpoledních hodinách a to bez-
platně jako příspěvek na provoz detašovaného 
pracoviště. 

• RM v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje zveřejnění záměru Města odprodat 
pozemek pare. č. 2454 - zahrada v k. ú. Ledeč 
nad Sázavou. 

• RM v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje zveřejnění 
záměru Města odprodat pozemek pare. č. 741 
- pastvina o výměře 2225 m2 v k.ú. Ledeč nad 
Sázavou. 

• RM ukládá vedoucímu OSSO Ing. Bártovi 
vyvolat jednání s Ing. Františkem Fialou, 
Palackého náměstí 20, Kostelec na Orlicí, ve 
věci předložení konkrétní nabídky ve smyslu 
žádosti o provozování prodejních trhů v Led-
či nad Sázavou v roce 2004 ze dne 21. 1. 
2004. 

• RM ukládá tajemníkovi MěU pí Kubistově 
oslovit ministerstvo vnitra a ministerstvo 
informatiky o názor ve věci návrhu správce 
informační sítě na uzavření typových smluv 
na mikrovlnná připojení pro vedení města. 

Ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad 
Sázavou konaného dne 25. února 2004 
• ZM bere na vědomí informaci vedoucího 

OVÚPaŽP Ing. Dvořáka o nestabilním stavu 
skalních masivů Šeptouchov a pod ledečským 
hradem. 

• ZM bere na vědomí informaci člena ZM 
RNDr. Pavla Policara o inventarizaci majetku 
Města. Ostatní bude řešeno na příštím zasedá-
ní ZM. 

• ZM stanovuje tento parametr pro výběrové 
řízení k přijetí úvěru na akci „Sportovní cen-
trum - Ledová plocha Ledeč nad Sázavou": 
- Cena úvěru. 

• ZM na základě § 14 zákona č. 564/1990 Sb. 
a vyhlášky MŠMT č. 127/97 zřízení dvou 

speciálních tříd při běžné Mateřské škole 
Stínadla. Tyto dvě speciální třídy pro děti s va-
dami řeči jsou zřízeny dle § 4 odst. 7 písm. a) 
vyhlášky MŠMT č. 35/92. Činnost speciálních 
tříd při běžné MŠ je vymezena zákonem č. 
395/91 Sb., § 3, odst. 3 a to na dobu neurčitou. 
Tento doplněk č. 2 je součástí Zřizovací listiny 
pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola 
Ledeč nad Sázavou, schválené v listopadu 
2002. 

• ZM schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení) v platném znění uzavření dodatku 
č. 1 ke smlouvě č. 10150141 o poskytování 
podpory Státním fondem životního prostředí 
ČR. Předmětem dodatku je posunutí termínu 
ukončení stavby „Rekonstrukce ukončené 
skládky Rašovec" na 09/2005 z původního 
09/2004. 

• ZM projednalo návrh rozpočtu na rok 2004 
- příjmy 62233,9 tis. Kč, výdaje 62178,2 tis. 
Kč, včetně financování - viz předložený návrh 
a tento návrh v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění schvaluje. 

• ZM v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích v platném znění, schvaluje koupi po-
zemku parc.č. 54/43 v k.ú. Habrek o výměře 
836 m2 za částku 60,- Kč/m2. 

• ZM v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích v platném znění schvaluje směnu, 
případně prodej, pozemků pare. č. 2215/2 
o výměře 84 m2 a pare. č. 124/1 o výměře 85 
m2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou po geometrickém 
odměření panu MVDr. Pavlu Vrbkovi, bytem 
Habrecká čp. 414, Ledeč nad Sázavou. Pří-
padný prodej za cenu 150,- Kč/m2. Do doby 
vypracování GP schvaluje uzavření budoucí 
smlouvy o směně, případně prodeji pozemků 
pare. č. 2215/2 a 124/1 v k. ú. Ledeč nad Sáza-
vou. 

• ZM v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích v platném znění schvaluje prodej 
části pozemku pare. č. 2276/1 o výměře 3 
m2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou firmě INTEX, 
nábytkářské výrobní družstvo Ledeč nad Sá-
zavou za cenu 200,- Kč/m2 s tím, že sepsání 
kupní smlouvy a návrh na vklad si zajistí 
žadatel. 

• ZM v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích v platném znění, schvaluje ukončení 
prodeje bytů podle pravidel schválených dne 
24. 2. 1999 pod č. II. 1,99/2MZ-s) (pravidla 
pro prodej bytů z majetku Města Ledeč nad 
Sázavou) s termínem do 30. 6. 2004. 

• ZM v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje směnnou 
smlouvu a smlouvu o zřízení věcného bře-
mene včetně vyrovnání dluhu za nájemné za 
pozemky pare. č. 51 - stavební, 294/2 a 294/3 
v k.ú. Habrek podle návrhu vypracovaného 
Advokátní kanceláří JUDr. Ladislava Lebedo-
vá, Ledeč nad Sázavou, pro manžele Mojžíšo-
vi, bytem Habrek čp. 1. 

• ZM v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích v platném znění, schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo na projektové práce 
- dokumentace pro stavební povolení se zho-
tovitelem ARCHITEP s.r.o., Habrmanova 323, 
Hradec Králové. 

• ZM v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích v platném znění, schvaluje uzavření 
nové smlouvy na pojištění majetku a odpověd-
nosti za škodu s ČSOB Pojišťovna a.s., Masa-
rykovo nám. čp. 1458, 532 18 Pardubice. 

• ZM v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění a v souladu 
s čl. II odst 2 Jednacího řádu ZM schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Sportovní 

centrum - Ledová plocha Ledeč nad Sázavou" 
se zhotovitelem ATOS s.r.o., Husovo nám. 
čp. 130, Ledeč nad Sázavou. Vlastní podpis 
smlouvy je podmíněn vyjádřením kontrolní-
ho a finančního výboru zastupitelstva města 
a právníka. 

• ZM v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje záměr 
přijetí úvěru na zajištění realizace akce „Spor-
tovní centrum - Ledová plocha Ledeč nad 
Sázavou" s těmito parametry: 
- Úvěr ve výši 12 mil. Kč 
- Možnost nedočerpání úvěru bez sankcí 

a dalších nákladů 
- Variantní doba splatnosti (maximálně 20 

let) při dodržení dluhové služby v rozpoč-
tovém výhledu do 15 let 

- Možnost dřívějšího splácení bez sankcí 
- Zajištění úvěru rozpočtovými příjmy, blan-

co či bianko směnkami 
- Splatnost úvěru od 3/2006 

• ZM schvaluje v souladu s § 85 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění podání 
žádosti na Ministerstvo ŽP ČR. Předmětem 
žádosti je získání finančních prostředků na 
zajištění stability skalních masivů na území 
města Ledeč nad Sázavou v rámci programu 
215120 a podprogramu ISPROFIN 215124 
- Řešení nestabilit svahů v ČR. 

• ZM schvaluje Pracovní řád finančního výboru 
ZM předložený jeho předsedou panem Otto 
Vopěnkou. 

• ZM v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
odvolává pana Karla Urbana z funkce starosty 
města. 

• ZM v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
odvolává pana Jaroslava Poborského z funkce 
místostarosty města. 

• ZM v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) a § 103 
odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném znění zvolilo starostou města: pana 
Stanislava Vrbu, r.č. 530127/026. 

• ZM v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) a § 103 
odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném znění zvolilo místostarostou města: 
pana Jaroslava Doležala, r.č. 471029/090. 

• ZM v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) a § 99 
odst. 3 a 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění zvolilo členem rady města: 
pana Karla Urbana, r.č. 440428/134. 

• ZM v souladu s § 84 odst. 2 písm. o) a § 117 
odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném znění zvolilo předsedou kontrolního 
výboru člena ZM: pana Rudolfa Severu, r.č. 
500103/154. 

• ZM ukládá OlaM MÚ Ledeč nad Sázavou 
seznámit nájemníky bytů s rozhodnutím ZM 
o ukončení prodeje bytů podle pravidel. 

• ZM ukládá OlaM MÚ Ledeč nad Sázavou 
po termínu 30. 6. 2004 zveřejnit prodej bytů 
podle výše uvedeného seznamu za cenu podle 
znaleckého posudku v plné výši. 

• ZM ukládá vedoucímu ekonomického odbo-
ru Ing. Pavlu Nácovskému zajistit výběrové 
řízení na zajištění úvěru na akci „Sportovní 
centrum - Ledová plocha Ledeč nad Sá-
zavou" v souladu s usnesením č. 1.2004/ 
16ZM-s). 

• ZM ukládá starostovi města přizvat ředitele 
Policie ČR - Okresní ředitelství Havlíčkův 
Brod za účasti náčelníka Obvodního oddělení 
Policie ČR Ledeč nad Sázavou, zaintereso-
vaných stran a tajemníka MěÚ k projednání 
efektivnosti zásahů Policie ČR v okolí Ro-
ckového klubu „Prádelna". O výsledcích 
tohoto jednání bude informováno příští řádné 
zasedání zastupitelstva písemně. 
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N e č e k a n é z m ě n y na místní radnici vyvolaly řadu dohadů . Úhly pohledů se 
na tuto událost mohou pochopite lně různit . Ctěte tedy 

POLEMIKU • POLEMIKU • POLEMIKU 

Vyjádření starosty 
Kdybych měl trefně a zkratkovitě komentovat výsledek jednání Zastupitelstva města Leděe 

nad Sázavou ve středu 25. února 2004, mohl bych s uspokojením konstatovat, že Sdružení nezá-
vislých kandidátů naplnilo svůj volební slogan a provedlo změny na radnici. Ale není tomu tak, 
to bych se chlubil cizím peřím. Zastupitelé SNK k tomu sice výrazně přispěli, podněcovali tyto 
změny, hlavní příčinu „ledečské defenestrace" je však hledat v chatrnosti konstrukce povolební 
koalice politických stran, která se zhroutila. Co k tomu vedlo, se mohu pouze domnívat, ale 
předpokládám, že zvolení představitelé města nenaplňovali po 15 měsíců svými činy a postoji 
představy a sliby dané koaliční dohodou. 

Během prvního roku nového zastupitelstva jsem se stále častěji setkával s hlasy: „Měli jste 
před volbami pravdu, mělo se to celé vyměnit, vše je to příliš provázané, zkostnatělé, je to marný 
boj s větrnými mlýny". Dočkal jsem se i opakované osobní omluvy od představitele ČSSD. 

Osobní jednání a setkávání zastupitelů mimo budovu radnice, hodnocení průběhu jednání 
rady města, valných hromad společností založených městem, kdy byly dle vyjadřování účastní-
ků jednání velice často hájeny zájmy kraje, úřadu a jednatelů společností zřizovaných městem, 
utvrzovalo nové členy zastupitelstva v přesvědčení, že je nutné zasáhnout, že pouze kompletní 
výměna vedení radnice může tuto situaci vyřešit a změnit. 

V předvečer prvního řádného letošního zasedání zastupitelstva se rebelové z řad „vládní" 
koalice rozhodli vystoupit. Vědomi si podpory většiny nezávislých zastupitelů navrhli na 
program jednání body odvolání starosty a místostarosty města a volbu nových představitelů. 
Pro část zastupitelů to bylo překvapení. Pro iniciátory a předkladatele projev velké osobní 
statečnosti a odpovědnosti. 

Já osobně jsem byl o tomto aktu samozřejmě informován předem a souhlasil jsem převzít 
v případě odvolání starosty a místostarosty v souladu se zákonem a jednacím řádem řízení 
schůze a kandidovat na starostu města. Zdůrazňuji slova v souladu se zákonem a jednacím 
řádem, neboť institut odvolání a volby je v takovém případě až drsně jednoduchý: zvednu-
tím ruky projevit svůj souhlas s předloženým návrhem. Ač bylo na programu navrženo tajné 
hlasování, nepodpořil jsem, a v tu chvíli i velice ohrozil další průběh jednání, tajné hlasování 
a vyzval k hlasování aklamací. Jedním z bodů volebního programu SNK byla přeci otevřenost 
a odpovědnost, nemohl jsem tomuto závazku i v tak vážné chvíli nedostát. Jak vše dopadlo, vás 
informujeme na titulní straně. 

Nechci opakovat chyby svých předchůdců a hodlám ve funkci starosty města vystupovat 
v souladu s volebním programem: rozhodně, otevřeně a odpovědně, v zájmu města Ledče nad 
Sázavou, přidružených obcí a v zájmu jejich občanů. 

Obdiv a poděkování musím veřejně vyjádřit zastupitelům města, kteří obhájili svoje postoje 
i při uzavřených koaličních jednáních, jmenovitě panu Miroslavu Koubovi a panu Jaroslavu Do-
ležalovi, veřejnou omluvu a úctu skládám i čestnému jednání paní Jitky Gunaratny. Děkuji všem 
11 zastupitelům, kteří mi zvednutím ruky projevili důvěru, a vynasnažím s e j e v následujících 
dnech nezklamat. Děkuji i všem svým 875 voličům, všem příznivcům i oponentům. 

Stanislav Vrba, starosta města 

Otázka pro Miloše Vystrčila k odvolání starosty 
a místostarosty Ledče n. S. ... 

Údajně jedním z důvodů kromě nedosažení tzv. obce III. stupně měla být i jejich malá aktivita 
a nedůraznost při jednání o záležitostech Ledče se zástupci kraje. Můžete se k tomu vyjádřit? 

Přestože se Vaše otázka k tomu přímo nevztahuje, dovolím si poznámku i ke snaze Ledče 
o získání tzv. „trojky", přesněji se jedná o získání statutu obce s rozšířenou působností. Považuji 
za důležité připomenout, že Ledeč nad Sázavou měla při tomto svém snažení (stejně jako Světlá) 
plnou podporu kraje. Obecně nemám rád, když se věci zbytečně politizují, ale vzhledem k sou-
časné situaci v Ledči nemohu napsat nic jiného než to, že při hlasování v Poslanecké sněmovně 
to bylo nehlasování sociálních demokratů, které zabránilo vzniku tzv. „trojky" v Ledči. Chybějí-
cí hlasy mohly být právě od sociálních demokratů z Vysočiny. 

K Vaší vlastní otázce snad pouze tolik. 
Přiznávám, že nemám dostatek informací na to, abych mohl hodnotit kvalitu fungování 

městského úřadu v Ledči či způsob vlastního řízení a vedení města. Co však mohu hodnotit, je 
následující. Za své více než 3 roky trvajícího působení na kraji v pozici náměstka přes finance 
a majetek jsem jednal s velmi mnoha zástupci různých obcí a měst. Prohlašuji zcela odpovědně, 
že starosta a místostarosta Ledče vždy patřili mezi nejlépe připravené. Jednali vždy slušně a ko-
rektně, ale zároveň za své město se stavěli, málem bych řekl bojovali, velmi tvrdě až úporně. 

Pokud si některý ze čtenářů nyní řekne, že má podpora vychází především z toho, že jsme se 
starostou členy jedné strany, tak mohu říci jediné. Zeptejte se v podstatě kohokoliv, kdo s nimi 
na kraji jednal, nebo i náhodně přišel do kontaktu. Jsem přesvědčen, že v drtivé většině případů 
budou jejich odpovědi podobné té mojí. 

Miloš Vystrčil, náměstek hejtmana 

Dny zdraví 
17. 3. v 17,30 h přijede z Prahy, z Coun-
trylifu, šéfredaktor „Pramenů zdraví" pan 
Ing. R. Žižka s přednáškou „Vliv životní-
ho stylu na psychiku člověka". Vědci, 
zabývající se studiem čelního mozkového 
laloku, se znovu a znovu přesvědčují o tom, 
že životní styl člověka výrazně ovlivňuje 
jeho duševní schopnosti a morální vlast-
nosti a hraje roli v rozvoji jeho osobnosti. 
Běžné každodenní návyky a zvyklosti 
mají na náš temperament, emoce i chování 
nezanedbatelný vliv. Dobrá funkce čelního 
mozkového laloku může být těmito návyky 
buď podporována nebo naopak rušena. 
Tento seriózní vědecký závěr má vážné 
důsledky pro každého z nás! Poznáme-li 
faktory, které funkci čelního mozkového 
laloku ovlivňují, můžeme se naučit na ně 
působit (anebo se těch nedobrých vystříhat) 
a zlepšit tak svoji výkonnost v práci (ve 
škole) i rozvinout své sociální dovednosti: 
stát se odpovědnějšími rodiči, přáteli či 
partnery.. .", tak uvádí svoji velice zají-
mavou, ne však jen teoretickou přednášku, 
vycházející z nejnovějších výzkumů mozku 
Ing. Žižka. 

24. a 25. 3. v 17,30 h se setkáme s Ing. Ho-
reličanovou, která nás seznámí s „hyd-
roterapií". Toto téma nám odkryje, jak 
významným léčebným prostředkem může 
vodoléčba být. Druhá přednáška bude 
praktická - naučíme se vodoléčbu používat 
v domácí praxi. Pozvaní odborníci jsou 
připraveni odpovídat na vaše konkrétní 
dotazy. 
V průběhu přednášek bude možné zakoupit 
literaturu z oblasti zdraví a životního stylu. 
(Vstupné je dobrovolné.) 
Věříme, že po zimních měsících se in-
vestice času a energie do vašeho zdraví 
mnohonásobně vyplatí. Pozvání platí právě 
pro Vás! 
G.H. - za tým spolupracovníků spol. Život 
a zdraví a sboru Casd 
MOTTO: „Bolest a nemoc dnes lidé po-
važují za normální jev. Ve skutečnosti je 
to však jev většinový. Statistika tyto pojmy 
přesně rozlišuje. Zdraví a štěstí zůstávají 
proto — podle mne - nadále jevem normál-
ním, i když stále méně častým. " 

MUDr. Igor Bukovský, 
Miniencykl. přír. léčby. 

OVOCNÁ A RŮŽOVÁ ŠKOLKA 
ŠŤASTNÝCH 

HNĚVKOVICE, NOVÁ VES 2 
569 722 518, 604 360 546 

NABÍZÍ PRO JARNÍ VÝSADBU 
Ovocné stromky: jabloní, hrušní, švestek, 
rynglí, meruněk, broskvoní, ořešáků, an-
greštů, rybízu, malin, ostružin, vinné révy, 
kanadských borůvek. 
Velký výběr okrasných rostlin: jehličnanů, 
rhododendronů, azalek, vřesů, růží, popína-
vých a skalkových rostlin, okrasných keřů 
na živé ploty. 
Zahradní zemina 

Prodejní doba: od 20. března - dle počasí 
pondělí - pátek: 8 - 1 6 hod 
sobota: 8 - 1 2 hod 

PŘIJĎTE SE PODÍVAT A NAKOUPIT ZA SKVĚLÉ CENY. 
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BŘEZEN 
Kdo v březnu spatřil slunka svit, 

Moudrost vždy bude jeho štít. 
Před nebezpečím všedněch dní 

Ho vždycky krevel ochrání. 

Říká se, že počasí v březnu končí opa-
kem počasí, j ímž měsíc začínal. Přichází-
-li měsíc jako lev, odejde jako beránek, 
a zase naopak. Jiné pořekadlo je v tomto 
dvoj verši: 

Kolik mlhy březen tají, 
tolik mrazů bude v máji. 

Březen jakožto první oficiální jarní měsíc 
je pokládán za klíčový měsíc pro pozdější 
úrodu. Proto se říká: „Jak prší v březnu, 
tak také v červnu", nebo: „V březnu prach 
a deštík v máji, bude sedlák jako v ráji", 
případně: „V březnu prach a v dubnu bláto, 
sedlákovi roste zlato". Zároveň však se tra-
duje: „Březnové slunce má krátké ruce". 

Každopádně za týden tu máme jaro, 
které symbolicky přichází v neděli, a na-
víc je to už čtvrtá neděle postní (Laetare), 
která měla v náboženství, stejně jako 
v tradičním zvykosloví zvláštní postave-
ní, neboť toho dne bylo možno uvolnit 
postní kázeň. Výrazem byla i krátkodobá 
změna barvy rouch v kostele - dosavadní 
fialová byla nahrazena růžovou. Od úlev 
povstal název družebná neděle (u starých 
Cechů také družbadlná, družbadlnice), 
někdy také růžová, růžebná nebo středo-
postí. Mládeži bylo povoleno sejít se na 
návsi a poveselit se. Název družebná se 
vykládá od družby, neboť právě o tuto 
neděli chodíval družba se ženichem na-
vštívit dům, do něhož chtěli přijít o ve-
likonoční pomlázku na námluvy. Z toho 
vznikl ve Slezsku zkomolený název toho 
dne - Droužkensontag. ok 

DEN SVATÉHO PATRIKA 
Kdy: 17. 3. Původ: Irsko. Symboly: zele-
ná barva, čtyřlístek, pytel zlaťáků. Irský 
národní svátek, kdy se pije irské pivo. 

Proč by měli Češi oslavovat zrovna 
den, kdy svatý Patrik podle legendy obrá-
til Iry na křesťanskou víru? Protože je ten 
den levnější pivo Guinness, odpovídají 
majitelé irských hospod v Česku, kteří 
sem svátek přinesli. Lákají Čechy, aby 
se převlékli do zeleného a šli za polovic 
popít do jejich zeleně vyzdobené krčmy. 
Jakoby si neuvědomovali, že v zemi do-
tovaného piva zůstane jejich Guinness 
předražený i o svátku svatého Patrika 
(ostatně se zdá, že naše pivovary se jim 
v ceně piva blíží mílovými kroky, viz břez-
nová koruna navíc). 

V Americe, Velké Británii, Irsku 
- má tenhle březnový večer jiné grády. 
V hospodách sedí Irové už od odpoledne 
a nalévají se pivem obarveným nazeleno. 
K ránu, když už na ozdobu přilepené zele-
né vousy visí jen na vlásku, táhnou tlupy 
opivněných Patriků ulicemi měst. 

Nečekané změny na místní radnici vyvolaly řadu dohadů. Úhly pohledů se 
na tuto událost mohou pochopitelně různit. Ctěte tedy 

POLEMIKU • POLEMIKU • POLEMIKU 

Druhé povolební ohlédnutí 
Je tentokráte motivováno výsledky jednání zastupitelstva ve výroční den 25. úno-

ra. Tento, z minulosti neslavný den, vstoupí nyní do historie i našeho města. Zcela 
netradičním způsobem byli odvoláni starosta a jeho zástupce a zvoleni nov í . . . 

Nejdříve krátké odbočení. Rozhodování rady i zastupitelstva je vždy kolektivní 
záležitostí. Vůči nám - veřejnosti, z hlediska jednotlivých členů, v podstatě ano-
nymní. Zde je důležité si uvědomit, že složení zastupitelstva zůstává již třetí vo-
lební období skoro ze dvou třetin nezměněné. Za úspěchy, neúspěchy i jakékoliv 
nedostatky tak vděčíme i této většině. Mnozí z vás nevědí a ani nemohou vědět, 
že někteří tito členové rozhodovali o důležitých akcích i v neprospěch města, že 
neudělali nic v době rozhodování o malých okresech, že nikdy nepomohli a ani 
nemohou pomoci při zajišťování potřebných finančních dotací. Jsou to ale pak 
především ti, kteří v době voleb nejvíce kritizují a volají po změně. 

V prosincovém článku „Povolební ohlédnutí" v roce 2002 jsem v závěru 
napsal přání, aby nově zvolení zástupci vytvořili spolupracující kolektiv, který 
bude kritický především v době rozhodování a povede věcnou diskusi poctivým 
způsobem ve prospěch optimálních řešení, ve prospěch města. 

S nedobrou finanční situací města, s novými investičními akcemi (rekonstrukce 
náměstí, zimní stadión, sportovní hala) a s problémy jejich financování začaly 
vznikat v tomto kolektivu rozpory. 

Vzhledem k této situaci byla svolána v posledních týdnech koaliční jednání zá-
stupců ČSSD, KDU-ČSL a ODS. Důvodem bylo nalezení řešení pro financování 
všech akcí a způsobu jejich zajišťování. Doporučeno také bylo, aby rozhodování 
a ukládání úkolů bylo prováděno adresně s udáváním odpovědnosti a termínů 
plnění. Diskutovány tak byly konkrétní problémy i při posledním jednání v pátek 
20. února a vyjádřena ochota k další spolupráci. 

Za velice nestandardní proto považuji následné porušení koaliční dohody 
podepsané jednotlivými zástupci bez předchozího projednání a odůvodnění. Za 
odůvodnění se vlastně uvádí neúspěch při získávání malého okresu a v součas-
nosti pomalý postup při řešení investičních akcí. Zde mohu potvrdit, že na tomto 
mají vinu i ti, kteří přebírají novou odpovědnost (užil jsem si své při prosazování 
výstavby sportovní haly, s jejíž výstavbou se v letošním roce započne). 

Způsob provedení svědčí o charakteru jednotlivců a je varovným signálem 
a precedentem pro všechna politická uskupení i státní orgány, která budou s no-
vým vedením města spolupracovat. Únorové „rozhodnutí" našemu městu dobrou 
vizitku rozhodně nedělá. 

Přejme si nyní, aby nové „nezávislé vedení" zvládalo realizaci zajištěných 
a připravovaných akcí a dalo městu i do budoucna šanci k jeho rozvoji a k morál-
ní nápravě ledečského společenství. 

Ing. Miloslav Palán - MS ODS 

Reakce na otevřený dopis KDU-ČSL 
Dne 27. 2. 2004 se ve vývěsce KDU-ČSL na Husově náměstí objevil tzv. „ote-

vřený dopis". Jeho součástí je i pasáž, v níž pisatel hrubě obviňuje a napadá ČSSD 
ve věci nezájmu o malý okres v Ledči nad Sázavou. Toto obvinění není a samo-
zřejmě ani nemůže být blíže konkretizováno. To proto, že se nezakládá na pravdě, 
jde pouze o hrubou lež a urážku. Lež a urážku z úst někoho, kdo se nedokáže 
vyrovnat se situací, do níž se sám dostal svou prací a přístupem k občanům Ledče 
nad Sázavou. Věříme a předpokládáme, že úsudek o morálních kvalitách pisatele 
výše zmíněného dopisu si každý z občanů udělá sám. 

Veškeré neúspěchy při vyjednávání o malém okrese jsou vinou především 
liknavostí a pozdní snahy ze strany bývalého vedení města. Je úkolem hlavně 
uvolněných představitelů městského úřadu hájit zájmy všech občanů a místních 
firem a zajistit pro město Ledeč nad Sázavou co nejlepší podmínky pro jeho další 
rozvoj. 

Výbor místní organizace ČSSD 
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Nečekané změny na místní radnici vyvolaly řadu dohadů. Úhly pohledů se 
na tuto událost mohou pochopitelně různit. Ctěte tedy 

POLEMIKU » POLEMIKU » POLEMIKU 

Vážení spoluobčané, Ledečáci! 
Využívám tohoto čísla Ledečských novin, abych poděkoval Vám všem, s kterými mi bylo po 

dobu výkonu funkce místostarosty našeho města dopřáno spolupracovat. Zejména děkuji těm 
z Vás, kteří nezištnou prací, pílí a někteří se i osobní statečností snažili pomáhat nejen ve prospěch 
Ledče nad Sázavou, ale i celého ledečského regionu. 

Odvolání neprožívám jako osobní tragédii, komplot či zradu. Spíše se zamýšlím nad tím proč 
v naší mladé demokracii stále méně platí lidské slovo, podání ruky, kdy porušení slibuje komen-
továno jako situační záležitost hodící se k okamžitému osobnímu prospěchu. Nechci zacházet do 
podrobností, nicméně jednu událost z předminulého týdne bych chtěl čtenářům přiblížit, jako zářný 
příklad neupřímnosti až podlosti nejen k mé osobě. Předjednáním předminulý týden na pracovní 
poradě zastupitelů k rozpočtu města (nejednalo se o řádné zasedání zastupitelstva města 25. února) 
mě navštívil jeden z „opozičních poslanců" ze sdružení nezávislých kandidátů s návrhem, zda 
podpořím schválení pracovní skupiny pro dohled nad výstavbou zimního stadionu, který by byl 
pomocným orgánem kontrolního výboru. Moje odpověď byla kladná s tím, že mám jen obavy, 
aby nezůstalo jen u jmenování komise. Byl jsem ubezpečován, že je to záležitost, jež má za cíl být 
širším servisem investičnímu oddělení a že přehodnotil práci starosty i moji a je mile překvapen 
s jakou intenzitou se na Městě pracuje. Jde jen o jednu epizodu posledních dnů, troufám si však 
použít příměr z listopadu 1989. Tehdy jedna z největších církevních autorit prohlásila - lidem vy-
znávajícím staré pořádky se nedá věřit! Zbývá dodat - jejich pohrobkům rovněž tak! Rád bych se 
vyjádřil k mojí spolupráci s Mirkem Koubou, který je zastupitelem již třetí volební období. Naše 
vztahy byly po mnoho let korektní a nezříkám se vyslovit až přátelské. Obdivoval jsem ho, že člo-
věk z podnikatelské sféry, na kterém leží tíha odpovědnosti za firmu, kterou vybudoval, nevykoná-
vá funkci formálně, raduje se z každého úspěchu na radnici, prožívá trpké zklamání, když se nedaří. 
Zároveň jsme vedli ostré polemiky, zda město má investovat do základních škol, zda adaptovat zá-
kladní školy tak, aby byly vizitkou města. Nedokázal se smířit s tím, že 16 milionů bylo maximum 
toho, co stát poskytl na opravu a ostatní prostředky, zhruba ve stejné výši, muselo financovat město. 
Jeho argument zněl: stát má hradit všechno. Jako by nevěděl, či nechtěl věděl, že odpovědnost za 
základní školství nese ze zákona obec. Netuším, zda jeho frustrace v posledních měsících vyplý-
vala z jeho profesních neúspěchů či minulých traumat. Jedno však vím jistě. Nikdy se nesmířil 
s tím, že se nelze porovnávat s nejbližším sousedním městem. Nechtěl slyšet, že před rokem 1989 
byla ve Světlé vybudována infrastruktura tzn. plynofikace, kulturní dům, čistírna odpadních vod, 
opravené základní školy, opravená valná část místních komunikací, rekonstruováno bylo kino, kte-
ré je použitelné i jako divadlo či koncertní sál. A co Ledeč? Plošná plynofikace teprve před třemi 
lety - 120 mil Kč., sice nestála město téměř korunu, poněvadž jsme našli investora ze Spolkové 
republiky Německo, ale realizována byla v době, kdy už všechna města nad pět tisíc obyvatel byla 
plynofikována. Jediné město, které plyn nemělo, bylo vojenské město Mimoň. Čistírna odpadních 
vod v polovině 90. let - téměř 70 mil. Podle současných dotačních pravidel město muselo zaplatit 
přibližně polovinu nákladů. Akcionáři Vodovodů a kanalizací Havlíčkův Brod, kteří mají čističku 
v pronájmu za symbolickou jednu korunu, nechtějí a hlavně nemusí městu Ledči platit za užívání 
ČOV. Nutno poznamenat, že jsme značně minoritními akcionáři ve VAKu Havl. Brod! Mám ar-
gumentovat dál? Přístavba dvou pavilonů domu s pečovatelskou službou, ten poslední dokončený 
v loňském roce, státní dotace 17 milionů, víceúčelové hřiště - státní dotace 1,5 mil. celková inves-
tice přes osm milionů, odstranění havarijního stavu nemocnice Háj - dotace 32 miliony (hygiena 
hrozila uzavřením), ale také našich patnáct milionů, přičemž zaměstnanost pro více než 70 lidí. 
Přes dvacet let neudržovaný prales Šeptouchov se stal opět lesoparkem. Výstavba veřejných to-
alet, vybudování infocentra, rekonstrukce synagogy, generální rekonstrukce ulic Lovčen a Rámy. 
Nebylo to město Ledeč, které vytunelovalo ledečský hrad, z kterého se postupně stávala zřícenina, 
přičemž minulý režim z lipnické zříceniny vybudoval hradní monument. S pomocí dotačních ti-
tulů a vlastních zdrojů se uskutečňují opravy střešních konstrukcí hradu a jednali jsme o dalším 
možném využití. Další akcí byla plynofikace Habreku, Obrvaně a Souboře - tam už se financovalo 
s padesátiprocentní účastí státu a přibližně čtvrtinu zaplatila plynařská firma. Výstavba devíti bytů 
v ul. 28. října, rovněž s pomocí státní dotace 320 tis. najeden byt. Nesmírně finančně náročná je 
právě probíhající rekultivace skládky Rašovec, kdy před rokem 1989 diletantsky provedené zalo-
žení se stalo ekologickým vředem Ledče. Od ekologů jsme dostali takzvaně nůž na krk: Shánějte 
dotace, rekultivujte, nebo vás čekají milionové pokuty! Konečný výsledek? Maličkost, investice za 
24 milionů. Samozřejmě Státní fond životního prostředí dotačně pomohl. Holou skutečností je, že 
na žádnou investici nedostanete dotačních 100% prostředků. Pravidla platná v Evropské unii přijala 
i naše ministerstva a představují maximálně tři čtvrtiny možných dotací. Vás, kteří jste se nechali 
nachytat na volební sliby vítězně strany z komunálních voleb v Ledči nad Sázavou z listopadu 
2002, že se zasadí o zahájení investic s dotací sta procent, mohu ubezpečit, že tato bohapustá lež 
mě více zranila než osobní invektivy k mé osobě. Takto lhát si nedovolili ani komunisté. Věřte, že 
nemám v úmyslu se za každou cenu obhajovat, jen se snažím věcně vysvětlit. A už vůbec si nemys-
lím, že veškerá rozhodnutí, jež jsme učinili, byla správná a bez chyb. Vážení občané, toto město 
potřebuje mnoho milionů, ale ještě více svornosti, spolupráce a pravdy, méně zapšklosti, pomluv. 
Věřte, že i radnici vyčítanou nerealizaci supermarketu, dle mého soudu, nezavinili zlí cizáci, ale ti, 
kteří si říkají nevinní - byť se špinavýma rukama. U tzv. malého okresu to bylo stejně tak! 

Přesto neodcházím z radnice plný zatrpklosti a zklamání. Naopak je tu mladá generace nezatíže-
ná minulostí, vědoma si možností v rozšířené Evropské unii, radující se z úspěchů druhých. 

Vážení občané přeji tomuto městu, mému rodnému městu, hodně úspěchů, Vám i Vašim dětem 
přeji vše dobré. Slávek Poborský 

Skupina K.D.K. 
Rád bych Vám představil novou umě-

leckou skupinu a její první připravova-
nou výstavu. 

Skupina vznikla v červnu loňského 
roku a zvolila si název K.D.K. Pod tě-
mito písmeny se neskrývají žádná velká 
gesta. Jsou to pouhá začáteční písmena 
zakladatelů skupiny (Kubíček, Dubský, 
Krofián). 

Skupina si chce vytvořit svůj pro-
stor, své klima, kde může nerušeně 
komunikovat mezi sebou, debatovat, 
konfrontovat svou práci, třeba se i vzá-
jemně inspirovat. Každý při tom chce jít 
i nadále vlastní cestou. To nejdůležitější, 
co spojuje umělce této skupiny, je obdiv 
a zájem o tzv. tradiční obraz a tradiční 
malířské techniky. 

Skupina se chce zabývat kulturní 
činností zejména v oblastech, které se 
dotýkají výtvarného umění. Bude or-
ganizovat výstavy a setkání výtvarníků 
a chce napomáhat využívání volného 
času k rozšiřování kulturních vědomostí, 
zejména mezi mládeží. 

První společná výstava se připravuje 
v Muzeu dr. Aleše Hrdličky v Hum-
polci na měsíc duben 2004. Vystavovány 
budou nejnovější práce výtvarníků Karla 
Kubíčka, Jaromíra Dubského, Pavla 
Huspeky a Miroslava Krofiána. Výsta-
va bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 
1. dubna v 17.00 hodin. Úvodní slovo 
přednese PhDr. Dušan Sedláček. Hudeb-
ní doprovod je zatím překvapení. 
Srdečně zveme kk 

Výstava K.D.K. 
1.4. 2004-30 . 4. 2004 
Otevřeno: Út, Čt, Pá 8-11, 13-16 

St 8 - 1 1 , 1 3 - 1 7 
od 15.4. 2004 i So 9-11, 14-16 

Ne 9-11 
Výstavní sál, Dolní náměstí, 
Humpolec 396 01 
Tel.: 565 532 115, fax : 565 532 479 
e-mail: muzeum@infohumpolec.cz 
www.infohumpolec.cz 

oaiň ^ o v e5e 
• plastová • dřevěná • Eurookna 

• garážová vrata 

• nátěry • těsnění • žaluzie • rolety 

Jiří Dlouhý 
Poštovní ul. 1050 

Světlá n. S. 

Tel.: 569 453 746, 723 338 532 

mailto:muzeum@infohumpolec.cz
http://www.infohumpolec.cz


— NABÍZÍ — 

VEŠKERÉ NÁHRADNÍ DÍLY NA 
TUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÍ 

VOZY, 
MNOHO DÍLŮ SKLADEM, 

JINÉ DO 24 HOD. 

TUNING AUTOMOBILŮ 

KOMISNÍ PRODEJ, 
VÝKUP - PRODEJ POUŽITÝCH 

DÍLŮ 
A PNEUMATIK 

ODBORNÁ KONZULTACE, 
MOŽNOST MONTÁŽE 

NÁHRADNÍCH 
DÍLŮ ATUNINGU 

LEDEČ N. S., HUSOVO NÁM. 62 
V PODLOUBÍ VEDLE HODINÁŘSTVÍ 

BÁRTA. 
TEL. 603 522 921 

v 

85 let místní organizace CRS 
20. dubna tomu bude právě 85 let, kdy se v místním hostinci okresního domu kona-

la ustavující schůze rybářského spolku. První schůze se zúčastnilo 60 lidí a předsedou 
byl zvolen MUDr. Konstantin Rossel, okresní lékař. 

Aby tento spolek měl možnost provozovat svoji činnost, musel projednat s maji-
teli povodí jeho uvolnění, a to: Velkostatek Ledeč nad Sázavou, Velkostatek Světlá, 
Dr. Rossel, obec Chřenovice. Tito výše jmenovaní přenechali úseky Stvořidla, pod 
Vilémovicemi, v Ledči a pod Chřenovicemi - zdarma. Tento revír do dnešního dne 
nedoznal změn. Označuje se jako SÁZAVA 11 MP a SÁZAVA 11 P. K revíru Sázavy 
patřil též revír Želivka - Zahrádka. 

Do roku 1991 byla organizace začleněna do ÚS Východočeského kraje. V tomto 
roce organizace požádala o převod do US Praha. 

Plnění zarybňování plánu v roce 2003 

PLÁN S K U T E Č N O S T 

kapr 6000 12889 ks 

lín 1000 300 kg 

cejn 2000 720 kg 

štika 1500 100 kg tržní 

candát 1500 150 kg tržní 

bílá ryba 2000 400 kg 

parma 2000 2000 ks 

tloušť 1000 1000 ks 

pstruh duhový 500 100 kg 

bolen 1 0 0 0 - 15 cm 1000 ks 

sumec 100 35 kg 

úhoři monte 3300 ks 

NOVÁ 
GEODETICKÁ FIRMA 

Ing. Dagmar Olišarová 

© K M E T 
Husovo nám. 67 

(vedle Komerční banky) 
584 01 Ledeč nad Sázavou 

Tel.: 603 164 390, 569 721 333 

Geodetické práce 
Geometrické plány pro: 
- Zaměření nové stavby ke ko-

laudačnímu řízení a pro hypo-
téku 

- Dělení stávajících pozemků 
- Vyznačení věcného břemene 
- Vytyčení pozemků 
- Mapové podklady pro projekt 

a výškopis 
- Vytyčení stavby dle projektové 

dokumentace 

Provozní doba: 
po 6.30-8.30 15.00-17.30 
út 6.30-8.30 
st 6.30-8.30 15.30-17.30 
čt 6.30-8.30 
pá 6.30-8.00 

Nad plán v roce 2003 bylo vysazeno: 
Ostroretka - 10 cm 1000 ks 
Mnik - 15 cm 1000 ks 
Podoustev - 12 cm 1000 ks 
Amur - 20 dkg 150 ks 

Osazení vod pstruhových: 

PLÁN S K U T E Č N O S T 

pstruh obecný 4000 ks 4133 ks 

pstruh duhový 1000 ks 602 kg - tržní 

sivěn 1000 ks 116 kg 

Výborové členské schůze se konají v rybářské budově. Tato budova byla postavena 
svépomocí a zkolaudována v roce 1977. 

Pro zlepšení finanční situace byla postavena opět svépomocí malá vodní elektrárna, 
která zahájila výrobu elektrické energie v roce 1991. 

Členská základna: 450 
50 

130 

dospělí 
mládež 
mládež 8 - 15 let 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
Zápis dětí do Mateřské školy v Ledči nad Sázavou pro školní rok 2004/2005 
proběhne v měsících březnu a dubnu letošního roku. Zapsat děti je možné 
ve všech třech sídlech mateřské školy ve městě. 

Jarmila Dvořáková - ředitelka 
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^ ž/eme v jednom regionu, v překrásné posázavské krajině plné hlubokých lesů, 
f malebných zákoutí a míst, kudy kráčely dějiny tohoto státu a zanechaly tu 

m J významné stopy. Často nás spojují příbuzenské i přátelské vztahy, řešíme 
podobné problémy, radujeme se při společenských a kulturních akcích v rámci naší 
oblasti, a také proto jsme si založili Svazek obcí mikroregionu Ledečsko. Dnes z tohoto 
devatenáctičlenného společenství představujeme obec: 

Hned první vesnicí na nej frekven-
tovanější výpadovce z Ledče, směrem 
na Havlíčkův Brod, je půvabná ves-
nice Ostrov. V terénu, tak typickém 
pro posázavskou krajinu, jsou v kop-
covitém terénu vstříc jižnímu slunci 
rozsety domky a zahrady 
Ostrovanů. Terasovitá pole 
nad vesnicí, s pásy trnitých 
keřů, lákají k romantickým 
procházkám. Zejména 
teď, na jaře, jsou bílé pásy 
rozkvetlých trnek velmi 
působivé. Ale dosud nám 
vládne zima a okolí vesni-
ce zdobí jiná „běloba", jíž 
hojně využívají milovníci 
zimní turistiky, zejména 
vyznavači bílé stopy - běž-
kaři. 

První písemná zpráva 
0 vsi je z počátku patnác-
tého století, přesně z roku 
1408, kdy se připomínají 
platy ze vsi Ostrova a Ve-
liké k ledečskému hradu. 
V roce 1587 se zde uvádí 
jedenáct gruntů. Po zániku 
patrimonií (panství, vrch-
nostenství) vznikl v Ledči 
nad Sázavou okresní úřad. 
V nedalekém Hradci byl 
ustanoven obecní úřad 
a právě pod něj spadal 
1 Ostrov. Zpráva z roku 
1890 uvádí, že Ostrov pa-
tří hejtmanstvím, okresem, 
farou i poštou pod Ledeč. 
Dále je psáno, že na konci 
19. století tu bylo 24 domů 
a 193 českých obyvatel. 

Nad vesnicí se rozkládá 
návrší poseté křemennými balvany, 
zvané Kamenné stádo. Pověst o zlé 
selce a jejím pasáčkovi jistě znají 
nejen všichni vesničané, ale také 
obyvatelé okolí, hlavně pak Hradce. 
Právě mezi těmito vesnicemi spí svůj 
věčný sen zkamenělé ovečky i jejich 
malý pasáček. Pod obcí, na břehu 
řeky Sázavy, odpradávna stojí mlýn 

poháněný vodou Nezdínského potoka. 
Do ostrovského mlýna si chodíval ve 
třicátých letech minulého století pro 
mléko a chleba i věhlasný spisovatel 
Jaroslav Foglar, který tábořil se svým 
oddílem na druhé straně řeky Sázavy 

- ve Sluneční zátoce. Toto kouzelné 
prostředí oblíbený autor dobrodruž-
ných příběhů mistrně popsal ve svých 
knihách. Důkazem o jedinečnosti 
kraje v okolí Ostrova je i zařazení 
části obce Na Vrchách mezi chráněné 
krajinné oblasti (mj. obec hospodaří 
s cca 15 ha lesů). 

Jak už bylo napsáno, obec historicky 
vždy patřila pod Obecní úřad v Hradci, 

potažmo pod Ledeč. V roce 1990 se 
obyvatelé Ostrova rozhodli jít svou 
vlastní cestou a osamostatnili se. His-
toricky první obecní úřad zde vznikl na 
samých jedničkách a devítkách, datuje 
se totiž od 1. 1. 1991. Věřme, že to 

pro vesnici budou 
čísla šťastná, i když 
hned na začátku své 
vlastní cesty byla 
řada problémů. Ale 
jak se ukázalo, nové 
zastupitelstvo se 
s vervou pustilo do 
obnovy své vesnice. 
Současné zastupitel-
stvo je devítičlenné, 
schází se pravidelně 
první týden v měsíci 
v tomto složení: Jan 
Kubát, Josef Nouza, 
Petr Benc, Václav 
Kadanský, Ing. Jiří 
Hladovec, Stanislav 
Špaček, Pavel Vosi-
ka, MVDr. Jaroslav 
Vosika (místostaros-
ta), Miloslav Cihlář 
(starosta). Takto 
široké zastupitel-
stvo se volí proto, 
aby každá část obce 
byla pokryta, aby 
všichni občané byli 
v bezprostředním 
styku se zastupi-
telem a ten jejich 
přání a podněty pre-
zentoval při jejich 
realizaci. Hospodář-
ku OÚ vykonává od 
ustavení OÚ velmi 

svědomitě paní Marie Cihlářová. 
První se dočkali cestující a hlavně 

školáci. Nejprve se na návsi zbudovala 
nová autobusová zastávka, poté byla 
opravena autobusová čekárna při hlav-
ní silnici na Havlíčkův Brod. Doslova 
hodně energie stál rozvod elektrické 
energie a s tím související dokončení 
plošného Pokračování na straně 8 
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veřejného osvětlení. Ostrovští si po-
svítili i na místní kanalizaci, která byla 
v minulých letech dokončena. V éře 
mobilních telefonů se dnešní mládeži 
může zdát směšné vybudování veřej-
ného telefonu na návsi, ale ještě před 
několika málo lety to byl čin pokroko-
vý (jak nám ten čas letí!). Pitná voda 
je pro každé lidské sídlo naprostou 
nezbytností. Stejně tak v Ostrově, ale 
tady to měli přeci jen trochu kom-
plikované, neboť museli zbudovat 
odradonovací věž, která je nejen dobře 
funkční, ale také s celým okolím vzor-
ně upravená. S vodou také souvisí ko-
řenová čistička odpadních vod, která 
byla v letech 1995-96 zbudována pod 
silnicí Ledeč - Vilémovice, a to nákla-
dem 800 000 korun. 

Občané Ostrova včas pochopili, že 
bydlení v pěkném a upraveném pro-
středí přináší větší potěšení. Proto se 
zvelebování obce věnují programově. 
Najdete tu lavičky u křížku, nově vy-
sázené lípy a s každým novým jarem 
tu přichází i generální úklid (ostatně 
už brzy se budeme moci přesvědčit). 
Oprav se dočkaly také chodníky 
a cesty. Tady obzvláště zaujme oprava 
cesty s krásným pomístním jménem 
- Peculka. O svoz tuhého domovního 
odpadu se jim tu stará firma .A.S.A. 
z Trhového Štěpánova, a to ke spoko-
jenosti všech. A co je ještě potěšitelné, 
že Ostrovští nemyslí jen na sebe, ale 
projevili také velkou solidaritu v do-
bách, kdy naši zemi postihly kata-
strofální povodně a vypomohli posti-
ženým obcím na Moravě i v Čechách. 
Tím charitativní práce ještě nekončí. 

A protože nejen chlebem živ je člo-
věk, dovedou se v Ostrově i společně 
dobře pobavit. Už bylo na stránkách 
Ledečských novin psáno o jejich 
nevšední aktivitě, využili totiž oblíbe-
nost názvu sídel „Ostrov" k tomu, aby 
se spolu s dalšími Ostrovany scházeli 
na různých místech republiky. Taková 
setkání přinášejí jistě mnoho pěkných 

zážitků, nových přátelství a také 
výměnu zkušeností z práce místních 
samospráv. Celá obec, ale zejména 
mládež, vítá jaro oblíbenými „čaro-
dějnicemi". Krásná návrší, která ko-
lorují vzhled obce, se přímo nabízejí, 
aby tu vzplály vatry k zažehnání zimy 
(už aby to bylo) a vítání nového léta. 
Mládežníci sice dostanou od „obce" 

je vymezení ochranného pásma okolo 
vodního zdroje i vyjasnění si vlastnic-
kých práv k obecním pozemkům, jež 
obci vyvlastnil stát, stejně tak jako 
dopracování právní agendy k plyno-
fikaci (věcná břemena). V současné 
době žije ve vesnici sto dvacet osm 
obyvatel (srovnání s výše uvedeným 
údajem z roku 1890 je zajímavé), 

•; " ; • - -

nějakou korunu na občerstvení, ale 
musí šij i zasloužit, lépe řečeno odpra-
covat, a to na úklidu prostor kolem sil-
nice, která sice není v „centru" obce, 
ale přeci jen je jejich vizitkou. 

Na sklonku minulého století se 
Ostrov stal členem Svazku obcí pro 
plynofikaci Ledečska. Významným po-
činem bylo v této souvislosti dokončení 
plynofikace obce v roce 2002. Pokrytí 
domácností plynem je zatím jen asi 
15procentní (důvodem k většímu vyu-
žití tohoto zdroje energie jsou poměrně 
drahé pořizovací náklady i zdražování 
samotného plynu), ale do budoucna 
se dá předpokládat, že využití tohoto 
zdroje energie bude masivnější. Obec je 
členem ještě jednoho sdružení - Svazku 
obcí Mikroregionu Ledečsko. 

A na závěr ještě pár čísel a plánů pro 
nejbližší budoucnost. Velmi důležité 

z toho obyvatel do 14 let je 20 (16 %), 
od 15-30 let 34 (27 %), od 3-60 let 
48 (37 %) a obyvatel věku 61 a více 
je v naší vesnici 26 (20 %). Nejstar-
šími obyvatelkami Ostrova jsou paní 
Marie Kubátová (89 let) a paní Anna 
Černovská (88 let). V loňském roce se 
zde narodily dvě děti. Čísla to jsou pro 
další rozvoj obce mírně optimistická, 
hlavně v mírném nárůstu obyvatelstva. 
I když vedení obecního úřadu nemůže 
potencionálním mladým zájemcům 
o bydlení v Ostrově nabídnout staveb-
ní parcely (situace se řeší výkupem 
soukromých pozemků), zdá se, že 
v této obci mají nakročeno správným 
směrem, že se tu dělá dost pro to, aby 
se současným i budoucím generacím 
žilo v této půvabné vesnici dobře. 

Miloslav Cihlář 
starosta obce Ostrov 
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Z POLICEJNÍCH ZÁPISKŮ 
Únor přinesl přívaly sněhu a velmi studené a mrazivé počasí. Zřejmě to také bylo 

příčinou mnoha dopravních nehod, z nich většina byla jen „strkacích", ale jedna si, 
bohužel, vyžádala i jeden mladý lidský život Nejen auta, ale také hradečtí pánové 
J. D. a J. H. se v tomto zimním měsíci často „strkali". Vlastně co setkání- to facka. 

• 1 . 2 . Byla neděle a měsíc únor právě 
odstartoval sérii dopravních nehod. 
Nejprve havaroval zatím neznámý řidič 
(ale espézetka ano) v Ostrově. Zná-
mému - neznámému se podařilo sjet 
z vozovky a poničit dopravní značku. 

• Fatální následky však měla nehoda 
u Chotěměřic, která se přihodila v od-
poledních hodinách. Mladý řidič K. K. 
z Dolních Královic tu na zledovatělé 
vozovce sjel do pravého příkopu. Ná-
sledné okamžiky mu přinesly těžkou 
havárii se stejně těžkými poraněními, 
kterým posléze v j ihlavské nemocnici 
podlehl. Posléze na místě tragické 
nehody našel poctivý nálezce J. M. 
z Chotěměřic náramkové hodinky, kte-
ré odevzdal. 

• 4. 2. Replika historické pistole byla na-
lezena na ledečském nádraží. Ne že by 
tu probíhal archeologický výzkum, to 
jen neznámí zloději ztratili část svého 
lupu, který pravděpodobně pochází 
z chatové oblasti u Kácova. Zbraň 
i podkladové materiály byly předány 
policistům do Vlašimi. 

• 5. 2. V. P. z Ledče se dožaduje pomoci 
policie, neboť mu opakovaně neznámý 
darebák telefonuje a neomaleně se vy-
ptává na jeho osobní údaje i majetkové 
poměry. No to by naštvalo každého! 

• 6. 2. Pan K. K. nahlásil, že chtěl za-
stavit vozidlo, které před jeho zraky 
poškodilo j iné zaparkované auto v ulici 
Němcové. Policie záhy vypátrala pana 
J. F., a jak se ukázalo po j eho dechové 
zkoušce na alkohol, měl zřejmý důvod 
k úprku z místa činu. 

• 7. 2. Mladá paní S. K. s otcem si přišla 
stěžovat na neurvalé chování svého 
manžela. 

• Krádež za 60 000 korun se stala na ho-
telu Luna v Koutech. Neznámý zloděj 
ukradl právě končícím a oslavujícím 
brněnským kursistům přenosný počítač 
a mobilní telefon. Moravské sajtně tak 
přišel špicové hrnek trochu draho. 

• 8. 2. Na rohu ulice Nádražní a Na Žiž-
kově našla M. S. peněženku s doklady. 
Poctivé nálezkyni patří náš dík, ale ho-
roucí díky j í j istě projevil místní mladík 
J. N., j emuž nález patřil. 

• Podivuhodná a trochu zamlžená trans-
akce proběhla mezi kožešníkem Z. 
W. a jeho humpoleckým zákazníkem. 
Místo objednaného frčivého kabátku se 
Humpolečák dožadoval zálohovaných 
5000 korun, což živnostník považuje 
za vydírání. A pak to celé spravedlivě 
posuďte! 

• 9. 2. Zrovna začínaly školákům jarní 
prázdniny a pomyslnou volnost si vy-
brali i zaměstnanci místní firmy Evos 

Hydro. To se j im však hrubě nevypla-
tilo. V nestřežené chvíli j im neznámý 
zloděj ukradl z neuzamčené kanceláře 
přenosný počítač za 32 000 korun. 

• 10. 2. Z chatové oblasti na Stvořidlech 
byla nahlášena krádež dvou svetrů, j ak 
bylo později zjištěno, okenicí se tam 
vloupal třiatřicetiletý zlodějíček P. M. 
ze Sokolovska. Odchycen byl ve Žďáru 
n. S. a ke krádežím se přiznal. Inu zima 
j e dlouhá a každá slupka v mrazivých 
dnech dobrá. 

• 11. 2. Zaměstnanci dolnokralovické 
firmy Grammer objevili v místní zasta-
vámě zboží, které nápadně připomíná 
jej ich firemní výrobky. To samo o sobě 
by ještě tak mnoho neznamenalo, ale 
jednalo se o zboží, které firmě jaksi 
chybí. Věc je v šetření policistů v Čech-
ticích. 

• 13. 2. Velmi drzá krádež v místní pečo-
vatelské službě. Neznámý pobuda si tu 
před polednem našel klíče od klubovny 
a odtud si v pohodě odnesl barevný 
televizor a video, vše za téměř 30 000 
korun. To panečku senioři koukali 
- vlastně nekoukali! 

• 14. 2. Povedený mladík M. L. si na ben-
zínové stanici bývalého Č S A D doplnil 
pohonné hmoty za 200 korun. Měl však 
hlavu tak popletenou sv. Valentýnem, 
že zapomněl zaplatit a ujel. 

• 15. 2. J. F. oznámil, že mu neznámý pre-
vít za bílého dne v Haškově ulici rozbil 
boční okénko jeho felície a ukradl mu 
ošacení za 11 460 korun (zřejmě to byly 
vzorky od Blanky Matragi). 

• 16. 2. Poněkud svérázné počínání se 
odehrálo v ulici Majerové. Nejprve 
obyvatel této ulice odcizil z jednoho 
ze zdejších domů dětské kolo, které 
následně na jmenované ulici podupal. 
Nejspíš magor, kterého j e třeba řádně 
potahat za uši. 

• 22. 2. Magické datum plné dvojek 
nepřineslo mnoho štěstí panu J. R. 
z Hněvkovic. Na tamějším plese spor-
tovců trochu vyváděl a pořezal si ruku 
o sklo. Následně musel být převezen 
záchrankou do nemocnice v Havlíčko-
vě Brodě. 

• V prostoru před domem 1090 v ulici 
Majerové neznámí vandalové vytrhali 
na 30 tújí. 28 z nich se našlo pohoze-
ných na místě. Smutné je , že se zřejmě 
jedná o dětské radovánky zdejších oby-
vatel. Bohužel, zase nikdo nic neviděl, 
neslyšel . . . 

• 24. 2. Jen deset dnů po svátku všech 
milujících přišla na policii oznámit I. 
Z., že j í bývalý manžel přišel nadávat 
a urážet. A to máme na krku ještě Mezi-
národní den žen. Hanba! ok 

Události na PS Ledeč nad Sázavou 
• 1.2. RZS oznámila dopravní nehodu osobního 
vozidla u Hněvkovic. Jednalo se o osobní vozi-
dlo CITROEN AX, ve kterém byl zaklíněn řidič. 
Jednotka zraněného řidiče vyprostila pomocí 
hydraulických nůžek, zabezpečila vozidlo proti 
požáru a pomohla s transportem zraněného do 
přivolaného vrtulníku. 
V odpoledních hodinách byli hasiči přivoláni 
k uhynulé labuti na ledě pod mostem na řece 
Sázavě. Pomocí kotvy byla labuť po ledě sta-
žena ke břehu a předána pracovníkům ochrany 
fauny z Pavlova. 
• 3. 2. Na Olešenském potoce došlo vlivem 
zaklíněné klády v korytě k nebezpečnému zvý-
šení hladiny. Jednotka pomocí navijáku uvolnila 
koryto potoka a vrátila se na stanici. 
• Po celý den byl prováděn monitoring Sázavy. 
V řece byly nahromaděné ledy a bylo nutné 
provádět kontrolu kritických míst (např. prů-
chodnost vody pod mosty). 
• 5. 2. Tohoto dne byl nahlášen požár sedačky 
v pokoji obytného domu v ulici M. Majerové. 
Při příjezdu hasičů byl požár již uhašen majiteli 
bytu, a proto nedošlo k větším škodám. Vyho-
řelá sedačka byla vynešena z pokoje a celý byt 
odvětrán. 
• 7.-8. 2. V těchto dnech jednotka prakticky 
nepřetržitě vyjížděla na odklízení spadaných 
stromů na vozovkách v celém okolí Ledče. 
K velkému vývratu stromů došlo po vichřici. 
S velkým nasazením všech zasahujících byly 
všechny vozovky zprůjezdněny. 
• 9. 2. Hasiči likvidovali další spadané stromy, 
dvakrát vyprošťovali zapadlé vozidlo a dále od-
straňovali následky dopravní nehody osobního 
vozidla u obce Hradec. U této nehody naštěstí 
nebyl nikdo zraněn. 
• 18. 2. Hasiči zabezpečili uvolněný okap na 
budově na Husově náměstí, který ohrožoval 
procházející chodce. 
• 21.2. Opět velké poryvy větru a velké množ-
ství vývratů, které blokovaly dopravu. Většinu 
vozovek se podařilo zprůjezdnit. Výjimkou byla 
komunikace směr Hradec, kde vlivem silného 
větru stromy stále padaly a hrozilo zranění 
zasahujících hasičů nebo řidičů projíždějících 
vozidel. Proto byla vozovka uzavřena a stromy 
následující den odklidili majitelé lesů. 
• 26. 2. Hasiči vyjeli na dopravní nehodu u Vi-
lémovic. Jednalo se o osobní vozidlo, které se po 
smyku převrátilo na střechu. Nehoda se obešla 
bez zranění, po zadokumentování policií jednot-
ka vrátila vozidlo zpět na kola a odstranila mimo 
vozovku. 
Mimo uvedené události hasiči třikrát pomáhali 
při otevření bytu a šestkrát vyprošťovali zapadlá 
vozidla. 

PODĚKOVÁNÍ I VÝZVA 
V minulém čísle Ledečských novin jsme 

psali o nešvaru zakázaného parkování v našem 
městě. Dlužno poznamenat, že článek měl 
vcelku dobrý ohlas, ale hlavně je potěšitelné, že 
se situace podstatně zlepšila. Chci věřit tomu, 
že je to i v nápravě „hříšníků" i v důslednosti 
jejich sousedů. Ale pravda zřejmě bude taková, 
že první dobrý krok k nápravě udělala místní 
policie. Důsledně nabádala a pokutovala nezod-
povědné řidiče a výsledek se dostavil. Doufej-
me jen, že nezůstane u jednorázové akce a že 
situaci budou monitorovat průběžně (snad jen 
malá výtka v tom, že policista by pořádek měl 
nastolovat automaticky a nemusí to být jen „na 
přání města". Každopádně teď je opravdu řada 
na místním městském úřadu, aby pro situaci na 
sídlišti udělal kroky ke zlepšení (lavičky, nová 
zeleň...). ok 
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Requiem za jeskyni Na Hůrce 
v Ledči nad Sázavou 

NOVÉ SÍDLO 

CESTOVNÍ A G E N T U R Y 

Od 1. září loňského roku se do rekonstruované 
budovy ATOSU, Husovo nám. 139 nově přestěho-
vala kancelář Cestovní agentury NONA. Kancelář 
sídlí v prvním patře společně se Stavební spoři-
telnou Komerční banky, je zde i solár ium a nehto-
vé studio, daňové poradenství a projekční firmy. 

Jsme obchodními zástupci a současně 
autorizovanými prodejci našich největších a nej-
známějších cestovních kanceláří. Jako příklad 
mohu jmenovat ČEDOK, FIRO-tour, VÍTKOVICE 
tours, NEV-DAMA, ATIS, AUTOTURIST, VICTORI-
A,PRESSBURG, RELAX tours, KO-tour, VTT, BLUE 
STYLE, 101 CK ZEMEK, ESO travel , AZZURO, 
POLYGASTRUM VIAGGI, REGIO, ALEXANDRIA, 
CANARIA, EXIM tour a mnoho dalších. 

Nabízíme domácí i zahraniční zájezdy poby-
tové, poznávací i kombinované, a to do hotelů 
apartmánů, stanů, karavanů - ve vybraných 
kapacitách je možné i ubytování se psem. 

Cenově výhodné je si u nás objednat dětské 
letní tábory a zájezdy pro skupiny s odjezdem 
z Ledče nad Sázavou. Sportovně založeným sku-
pinám nabízíme např. cvičení s aerobikem nebo 
tenisovou akademii na Bolu v Chorvatsku. 

Naše cestovní agentura dostává denně od 
svých obchodních partnerů elektronickou poštou 
informace o obsazenosti j im i nabízených kapa-
cit, takže máme možnost poskytnout zákazníkům 
čerstvé informace. V případě zájmu o vybraný 
pobyt či zájezd zajistíme rezervaci, poskytneme 
pomoc při vyplnění přihlášky, případně j i se sou-
hlasem zákazníka vyplníme a zaj ist íme veškerý 
servis (včetně zapůjčení videokazet zájezdu) až 
do odbavení kl ienta a poskytnutí potřebných 
informací na cestu. 

Pro všechny zájemce jsou u nás připraveny 
katalogy nabízených cestovních kanceláří, stačí 
jenom při jít a vybrat si, vše ostatní za Vás za 
katalogovou cenu zajistí naši pracovníci. 

Působíme na trhu již od roku 1996 a mnoho 
spokojených zákazníků se k nám každoročně 
vrací. Využijte proto nabízených služeb v místě 
bydl iště - ušetříte čas i peníze. 

Najdete nás i na internetových stránkách: 
www.cknona.cz. 

Otevírací doba pondělí až pátek: od 10.00 
do 12.30 hod a 13.30 až 16.00 hod 

Zveme Vás k návštěvě naší Cestovní agentury 
NONA, kde můžete získat bližší informace. 

Pracovníci CA 

AUTOBAZAR 
Sázavská ul., Světlá nad Sázavou, 
směr Ledeč n. S. 
• komisní prodej (auto, moto, kolo, 

veterán) - výkup za hotové 
• likvidace autovraků - výkup havaro-

vaných či jinak poškozených vozidel 
• výkup a prodej pneu a disků všech 

rozměrů 
Otevřeno: Fo-Pá 10-16 hod 

So 9-12 hod 
Tel.: 569 453 393 
Mobil nonstop: 604 827 477 
Dosloužil Vám starý vůz??? 
Nevíte, co s nim? Zavolejte! 
Odvezeme, zlikvidujeme. 
Převod a odhlášení zařídíme. 

V roce 1964 v rámci přípravných 
prací pro projekt přehradní nádrže 
Svihov na Zelivce byly Krasovou 
sekcí Společnosti Národního muzea 
v Praze prozkoumány jeskyně v Ledči 
nad Sázavou a okolí. Bylo nutno zjis-
tit, zda zdejší vápencové čočky nejsou 
propojeny a nehrozí-li po zvednutí 
hladiny Želivky únik vody krasový-
mi puklinami do Sázavy. Geologické 
a geomorfologické poměry studovali 
Ferry Skřivánek a Franta Králík. Já, 
tehdy ještě student Přírodovědecké 
fakulty, jsem společně s kolegou, Pet-
rem Jirotkou, zdejší jeskyně mapoval. 
V Ledči nad Sázavou jsem strávil 
několik týdnů. Prvním objektem ma-
pování v měřítku 1:50 byla jeskyně 
nalézající se blízko středu města na 
malé morfologicky vystupující louč-
ce, v nadmořské výšce 381,3 m, podle 
místního označení byla i jeskyně na-
zvána Na Hůrce. 

V novinách Cesta Vysočiny jsem na 
začátku léta 1964 napsal: „ Teoretic-
kou částí výzkumného úkolu je zjistit, 
jak ve zdejší oblasti, kde jsou vápence 
jen málo rozpustné, jeskyně vznikly. 
Na tuto otázku je již možné částečně 
odpovědět. Výzkum jeskyně Na Hůrce 
je již ukončen. Jeskyně je zmapová-
na, jsou z ní odebrány vzorky a je 
i fotograficky zdokumentována. Tato 

jeskyně vznikla na puklinách v krys-
talickém vápenci. Dešťovou vodou, 
obsahující kysličník uhličití z ovzduší, 
byla vápencová masa narušena. Po-
tom došlo ke druhé fázi vývoje. Voda, 
prosakující ze Sázavy, odnášela rozru-
šený materiál puklinami a tak vznikaly 
první dutiny. " 

Úmyslně vzpomínám na tuto jesky-
ni a na tento novinový článek napsaný 
v přestávce mezi mapováním. Jde 
totiž o vzpomínku na první setkání 
se zdejším městem a jeskyněmi. 
Podrobná zpráva o jeskyních vyšla 
v Československém krasu 1966 (F. 
Králík, F. Skřivánek a I. Turnovec: 
Výzkum krasových jevů mezi Ledči 
a Kožlím v Českomoravské vrchovi-
ně, str. 51-62). 

Náš průzkum ale nebyl první. 135 m 
dlouhá a až 4m vysoká chodba byla 
v letech 1928 až 1932 vyklizena 
a zpřístupněna. Bylo zde dokonce 
elektrické osvětlení. 

Jeskyni Na Hůrce jsem znovu vi-
děl někdy v letech 1970-71, sloužila 

tehdy jako skládka odpadků a nebylo 
možno tomu zabránit. V dubnu 1998 
jsem se v Ledči zastavil, abych se 
podíval, v jakém stavu zdejší jesky-
ně jsou. Pochopitelně jsem si chtěl 
vyfotografovat jeskyni Na Hůrce pro 
připravovanou výstavu v jílovském 
muzeu. Jeskyni jsem ale nenašel. 

Stejně jako lidé žijí svůj život i jes-
kyně. Postupně se rodí a pak pomalu 
stárnou a někdy i umírají. Pokud jsou 
jeskyně objeveny během těžby, a těž-
bou jsou později zničeny, má to svou 
logiku, i když je to škoda. Některé 
jeskyně ale ani příliš nepřekáží lidské 
rozpínavosti a jejich konec se pak dá 
přirovnat k zabití. Jeskyně Na Hůrce 
je toho příkladem. Za první republiky 
byla zpřístupněna a byla atrakcí měs-
ta. Po válce již jen chátrala a protože 
se nenašel žádný nadšenec, který by 
se o ni dokázal postarat a ochránit ji, 
nakonec byla zasypána. 

Byla zcela zasypána a terén byl 
parkově upraven, takže po ní není 
v terénu ani památka. Navštívil jsem 
městský úřad a snažil se tam dovědět 
podrobnosti. Důvodem bylo údajně 
zajištění bezpečnosti. V blízkosti 
jeskyně je internát místního podniku 
Kovofiniš a učňové prý utrpěli při 
prolízání drobné úrazy. Osobně se do-
mnívám, že hlavním důvodem bylo, 
že jeskyně sloužila jako černá skládka. 
Ani od pamětníků, ani od pracovníků 
jsem se ale nedověděl, kdy k zasypání 
jeskyně došlo. Je logické, že se k tomu 
nechce nikdo hlásit. Jediná písemná 
zpráva o tom, že je jeskyně zasypá-
na, je v turistickém průvodci Ledeč 
nad Sázavou a okolí, který sepsal 
František Pleva v roce 1991. Podle 
pracovníků městského úřadu muselo 
dojít k zasypání jeskyně někdy v le-
tech 1975-80. 

Bývala tedy kdysi jeskyně Na Hůr-
ce a dnes už není, čest její památce. 
Do Katalogu jeskyní, který sestavila 
Česká speleogická společnost, je 
nutno k číslu K123 55 01 J0002, které 
jeskyni Na Hůrce identifikuje, doplnit 
poznámku: jeskyně je mrtvá a byla 
pohřbena neznámo kdy a neznámo 
kterým úředníkem města Ledeč nad 
Sázavou ve druhé polovině sedmdesá-
tých nebo první polovině osmdesátých 
let. 

Lvan Turnovec, 
ZO 1-07 Krasová sekce 
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K 15. březnu 1939 
Vzpomínky na tento tragický den novodobé historie naší vlasti mně už nikdy nevymizí z pamě-

ti. Už ráno hlásil rozhlas - a měli jsme tehdy radiový přijímač Philips - že německá vojska vstu-
pují do Cech a na Moravu a že pan prezident Hácha v Berlíně něco podepsal. Všichni byli sklíčeni 
a počasí jakoby to podtrhovalo. Přes noc napadlo určitě 40 cm sněhu a navíc vlhkého. Ráno jsme 
šli do školy a brodili se hlubokým mokrým sněhem. Snad jakoby se tehdy sama příroda bránila 
barbarskému vpádu obávaných okupantů. 

Ve škole nám také hned ráno pan učitel Doubek o tom říkal a popravdě řečeno, nikdo si nevěděl 
rady a nikdo netušil, co se teď bude dít. Brzy se však vyskytli lidé, kteří si pochvalovali, že Hitler 
u nás zavede pořádek a že konečně skončí tahanice a žabomyší hádky partají. Jakoby ti dnešní 
„kritici" těm tehdejším vypadli z oka. . . 

Německá armáda sice okupovala zemi, ale do Ledče n. Sáz. se první němečtí vojáci dostali 
snad až 19. března 1939. Možná, že v kronice města to bude podrobnější, ale každopádně jsem 
je viděl v Hrnčířské ulici až odpoledne. Jelo pancéřové auto, celé od sněhu, jak proráželo závěje 
a za ním auto a další pancéřový vůz. Němci přijížděli od Dolních Královic a tehdy se jezdilo ještě 
Barborkou. Zastavili na náměstí a důstojníci šli na radnici. Tím mé vzpomínky na březen 1939 
končí. Snad ještě dodatek: v té době nebyly u silnic žádné směrovky, jak je známe dnes. Pouze na 
výpadových cestách z města byla na posledním stavení oválná cedule se státním znakem, názvem 
města a země. A jezdilo se tehdy po levé straně. Němci tuto záležitost vyřešili snadno a rychle, ze 
dne na den. Zakrátko se jezdilo po pravé straně a jezdí se tak podnes. Dnes už by to bylo neřeši-
telné a finančně ohromně nákladné. 

Popravdě řečeno, Ledeč n. Sáz. tehdy neměla vojenskou posádku a ani nic význačného, aby 
okupaci nějak hmatatelně hned zpočátku pociťovala. Vyhlášení protektorátu na sebe nedalo 
dlouho čekat. Rovněž s politováním se zaznamenalo odtržení Slovenska od republiky a obsazení 
Podkarpatské Rusi. V městě (i jinde) začalo působit tzv. Národní souručenství. Bylo to jakési po-
divné protektorátní sdružení suplující politickou stranu, které se zorganizovalo shora a byla snaha 
o jeho masovost. V roce 1940 mělo už přes dva milióny členů. A tak, jak NS rychle narostlo, tak 
postupně splasklo a vyšumělo. Mělo odznáček znázorňující erb s národními barvami a písmeny 
NS. Pochopitelně se brzy odznak nosil vzhůru nohama, a tak písmena SN značila „se.. . na Něm-
ce". Další organizací zasluhující si povšimnutí byla tehdy Vlajka. I v Ledči se říkalo, kdo u Vlaj-
ky je, ale asi to byla šuškanda. Jisté je, že Vlajka byla fašističtější nežli samotní Němci, kterým 
v protektorátu později nic jiného nezbývalo a její funkcionáře po čase poslali do koncentračního 
tábora a Vlajku zrušili. Přerůstala jim přes hlavu. To už vypovídá za vše. S německými občany 
to bylo tak, že v Ledči n. S. byla pouze jedna paní, které se říkalo „Mérina", a ta měla německé 
občanství a hlásila se k němu. Podle vzhledu se domnívám, že byla jaksi extravagantnější. A tak 
postoje k ní byly smíšené. Zakrátko už to také nebyla senzace. 

Každopádně začaly problémy a lapálie, které okupace přinášela. Např. ve škole jsme si za čas 
dělali „cenzuru" čítanek. Pan učitel měl nějaký výnos a probírali jsme naši čítanku stránku po 
stránce. Tam jsem škrtali „Československo" a jiná „nevhodná slova", jinde jsme slepovali stránky 
nevhodných autorů a článků či básní, jinde se pouze přelepovaly odstavce apod. Škoda, že jsem 
si tento „výtvor" neponechal. Byla by to ukázka nadmíru pozoruhodná i v 21. století. Jednou 
přišel do třídy pan řídící učitel Neudorfel a našemu učiteli předal nějaké písemnosti a říkal, že to 
přišlo a že co se dá dělat... Byly to německé hymny a my jsme s e j e museli učit. „Deutschland, 
Deutschland uber alles..." (Německo, Německo nade všecko), posléze tam bylo odkud, až kam 
je rozmáchnuto, tedy od řeky Mázy až po Memel a od Baltu až po Adiži. Kdepak mne tehdy na-
padlo, že se projedu Maasou v Nizozemsku na nákladní lodi (a majitel mně ukazoval, že hloubka 
se pohybuje mezi 9-11 metry) a jindy se dostanu do Gdaňska, odkud do Memelu to už tak daleko 
není (tehdy za SSSR se tam nebylo možné dostat). Balt jsem také viděl a přes Adiži jsem jel 
škodovkou do Itálie. Daleko „zábavnější" byla Horst Wessel Lied (= píseň - raději odrhovačka). 
Horst Wessel byl jakýsi nacistický křikloun a rváč, který při nějaké pranici přišel o kejhák. Avšak 
složil pochod s agresivním textem, v němž SA pochoduje v sevřených řadách klidným a pevným 
krokem. Při vysvětlování pojmu SA (Sturmabteilung) jsme se dozvěděli, že tyto úderné nacistické 
oddíly chránily schůze v sálech apod. Nějak jsem si to nemohl v hlavě srovnat, že by nějakou 
schůzi či valnou hromadu v Sázavě či na Koželužně někdo chránil a pochodoval tam „v sevřeném 
šiku a pevným krokem". A tak jsme zpívali hymny a umím je dodnes. Je to podle pravidla, že 
zbytečnosti vždy v hlavě nejlépe uvíznou. Snad jen ta první hymna z pera Josepha Haydna se 
jakžtakž dala snést, ale zato slova Hoffmanna von Farlslebena se dnes už ani v Německu nezpívají 
a jsou na totožnou melodii slova onaká. 

Když přijela ona vzpomínaná německá jednotka do Ledče, pak tam jela až z Benešova, pro-
tože tam bylo velitelství, které mělo „v popisu práce" okupaci Ledče. O Němcích se neprodleně 
začalo říkat, že mají tanky z plechu, že uniformy a látky na ně jsou vyrobeny z kopřiv a podobné 
nesmysly, když ponížený národ hledal nějakou vzpruhu v tom celkovém okupačním marasmu. 
Nikdo tehdy nevěděl, co bude a jak dlouho bude okupace pokračovat. Když 1. září 1939 vypukla 
válka a Polsko bylo brzy poraženo, vědělo se, že už je to tady. Ale povídalo se, že brzy bude po 
válce a že nebude trvat přes čtyři roky, jako ta první světová válka. Že by trvala šest let, to nikoho 
nenapadlo ani ve snu. A přeci to byla neradostná realita. 

Když si to shrnu, tak moje celé dětství od 8-15 let jsem prožil v Ledči za okupace a za války, 
takže dodnes není pro mne složité poznat na obrázku heinkela 111, či messerschmidta 109 či 110 
aj. a kolikrát žasnu, jaké neprofesionální blboviny nám nabízejí někteří tvůrci filmů z těchto dob. 

A tak tolik vzpomínky na březen 1939 a další měsíce a roky okupace. Snad se v Ledči najde 
někdo, kdo může bezesporu o tom vypovědět více a zasvěceněji. Určitě je potřebné si tyto chvíle 
hanby a ponížení našeho národa ve 20. století připomenout a poučit o tom i generace, které to 
nezažily. Jestliže některý národ nezná svoji národní historii, stává se pak snadnou kořistí různých 
agitátorů a plagiátorů dějin. U tak kulturního národa, jako jsme my, by se to stávat určitě nemělo. 

Dr. M. Vostatek 

František Vrána - hrd ina odboje 
Ledečský rodák František Vrána se narodil 

6. prosince 1893. Byl dílovedoucím ČSD 
v Kolíně, kde také s rodinou bydlel. Za války 
se podílel v odboji. Nejdříve se snažil pro-
vádět sabotáže sám, později navázal spojení 
s ilegální organizací tzv. prstýnkářů. V roce 
1942 už měl kontakty s řadou odbojářů, např. 
prostřednictvím Jaroslava Pecky měl styk 
s Leo Burešem. Na kolínském nádraží organi-
zovali ilegální skupinu Odveta. Jejich činnost 
spočívala v distribuci ilegálního tisku, např. 
v době heydrichiády předával ilegální Rudé 
právo a další tiskoviny, což v tomto období 
bylo krajně nebezpečné. Tehdy byly četné 
prohlídky a hledalo se vše možné. Odbojáři 
shromažďovali i údaje o vojenských transpor-
tech, které kolínským nádražím projížděly. Dne 
23. února 1943 Františka Vránu zatklo gestapo, 
byl vyslýchán a vězněn. Dne 23. srpna 1943 
byl popraven v Drážďanech. 

Domnívám se, že o tomto ledečském rodáku 
a odbojáři asi není v Ledči nic známo. Určitě 
by bylo zajímavé, jestli v Ledči n. Sáz. nežije 
někdo, kdo Františka Vránu či jeho rodinu 
v městě znal. Není dobré zapomínat na lidi, 
kteří neváhali proti okupantům bojovat a ško-
dit jim a riskovali svůj život. Proto aspoň tato 
krátká zmínka. 
Prameny: Zdeněk Jelínek: Vzpomínky na oku-
paci, I. díl., vydal ČSPB Kolín a Regionální 
muzeum Kolín, 1986, str. 947. 

Dr. M. Vostatek 

Přinášíme ještě výsledky z turnaje ve vy-
bíjené, který se konal o jarních prázdninách 
a kterého se zúčastnilo 6 družstev z Ledče, 
Kožlí a Hněvkovic. Ta nastoupila v bojové 
náladě, které odpovídaly názvy týmů a s vírou 
ve své vítězství. Výsledek nakonec vypadal 
následovně. 

1. Šelmy z Kožlí 
2. Tygři z 5.D Ledeč 
3. Smrťáci z Kožlí 
4. Žraloci z 5.C Ledeč 
5. Lvice z 5.A Ledeč 
6. Draci z Hněvkovic 

Vydařil se i druhý prázdninový den, kdy 
odjel plný autobus dětí a několik dospělých 
do Vodního ráje v Jihlavě a tímto dáváme na 
vědomí i dospělým zájemcům, že další zájezd 
plánujeme na středu před velikonočním vol-
nem. Svoje zájemce si také našly soutěže ve 
stolních společenských hrách, kde si vítězové 
odnesli ocenění v podobě diplomů a drobných 
cen. 

Centrum DDM Ledeč n. S. 
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Když mi v polovině února letošního roku přinesl pan V. Pýcha krátký inzerát z časopisu Myslivost, kde se připomíná výročí na-
rození ledečského rodáka Jaroslava Růžičky, vůbec jsem nevěděl, o koho jde. Naše dosavadní kronikářské záznamy toto jméno 
jaksi opomenuly, lépe řečeno nezaznamenaly. O to větší bylo moje překvapeni, že se o tomto velmi činorodém člověku v poměrně 
krátké době podařilo sehnat dost biografických údajů. Skoda jen, že tento pracovitý muž nezůstal v našem městě, při jeho pisa-
telské potenci bychom dnes jistě měli mnoho dobových záznamů o Ledči i jejím okolí. Seznamte se tedy s tímto lesníkem, správ-
cem lesního ředitelství v Milevsku, konzervátorem památkového úřadu, publicistou a překladatelem. Každé vaše další poznatky 
či dokumenty o panu Růžičkovi rádi zaznamenáme a založíme do místní kroniky. 

Ing. Jaroslav Růžička 
Pan Růžička se narodil 15. března 1874 (130. výročí) v Ledči 

nad Sázavou. Vystudoval reálné a vyšší gymnázium v Praze. 
Otec (právník) chtěl mít z nejstaršího a vždy s vyznamenáním 
studujícího syna, také právníka, ale láska k přírodě a k lesu 
rozhodla jinak. Roku 1891 otec na matčinu přímluvu svolil, 
aby se syn směl věnovat tomu, po čem toužil - lesnictví. Jaro-
slav Růžička tedy vystudoval vyšší lesnický ústav v Bělé pod 
Bezdězem. 

Po studiích se dále zdokonaloval a ro-
ku 1899 složil s výborným prospěchem 
vyšší státní zkoušku pro lesní hospodáře. 
Ale i pak stále studoval a bádal, zají-
mal ho každý problém a každá záhada 
v lese. 

Na začátku nového století, roku 1906, 
přijal místo lesmistra všech lesů Králov-
ské kanonie Strahovské v Milevsku, kde 
působil po zbytek svého života. 

Byl zde vrchním lesním a domini-
álním radou, v letech 1908-1939 stál 
v čele lesního ředitelství a byl také kon-
zervátorem památkového úřadu. 

Kromě vedení a zřizování lesů se 
věnoval vědě. Stal se jedním z nejplod-
nějších lesnických spisovatelů a sepsal 
nesmírné množství studií ze všech 
oborů lesnické vědy, většinou českých, 
částečně také německých (uvádí se 6 
monografií a na 400 časopiseckých 
příspěvků). 

Nebál se vystoupit ani proti vědeckým 
omylům dogmatům vysokoškolských profesorů. V těchto od-
borných pracích se často objevuje také název Milevska a stává 
se tak známým až za hranicemi. Za své zásluhy o lesnickou 
vědu obdržel titul „inženýr" a byl jmenován členem zeměděl-
ské akademie. 

Od roku 1939 se věnoval ovocnářství a zahrádkářství, založil 
Spolek zahrádkářů pro Milevsko a okolí, byl jeho předsedou. 
Místo ovocných odrůd v okolí Milevska, které ve zdejších kli-
matických podmínkách zmrzaly, zavedl jiné, odolnější. 

Velkým koníčkem Ing. Růžičky byly místní památky, ar-
cheologie a historie Milevska. Zasloužil se o prozkoumání po-
hřebiště z dob halštatské kultury v lese severně od Přeborova, 
prozkoumal severní stranu příčné lodi klášterního kostela. Jeho 
péče o zachování historických památek byla velmi rozsáhlá 
- řadu pojednání archeologických, přírodovědných a vlasti-
vědných publikoval časopisecky: v Milevském kraji, Listech 

milevského kraje, Zájmech milevské-
ho kraje, Časopise společnosti přátel 
starožitností aj. Je autorem publikace 
„Vývoj Milevska a okolí od pravěku 
až do r. 1939", která je prvním pojed-
náním o historii města určeným nejen 
odborníkům, ale i široké veřejnosti. 
Velmi významným činem byl Růžičkův 
překlad tzv. „Weyrauchova rukopisu" 
(z roku 1841) z němčiny do češtiny. Au-
torem textu je archivář a historik Ervín 
Weyrauch. Ten sepsal rukopis obsahující 
řadu zajímavých zpráv ze života kláštera 
i města Milevska. Jeho dílo bylo však 
posléze zapomenuto a teprve r. 1906 se 
jím začal zabývat ing. Jaroslav Růžička, 
když v něm hledal materiály pro dějiny 
milevských lesů. Jak ale sám uvádí, už 
tehdy hrozila rukopisu zkáza, protože 
použitý inkoust postupně vybledl a pís-
mo se stávalo nečitelným. Proto byl 
ing. Růžička r. 1942 Okresním osvě-
tovým sborem požádán, aby rukopis 
přeložil a připravil k vydání. Tato práce 

nebyla snadná, neboť autor používal při psaní jak švabachu, tak 
latinky, rovněž sloh byl velmi těžký. Přesto bylo dílo zdárně do-
končeno a v srpnu 1944 byly tehdejší okupační úřady požádány 
o souhlas s jeho vydáním. K tomu však nakonec nedošlo a na 
Weyrauchovo dílo se po smrti ing. Růžičky opět zapomnělo. 
Teprve v roce 1994, po padesátiletém prodlení, vyšel konečně 
tento rukopis tiskem, a to zásluhou vydavatele Vladimíra Šin-
deláře z Milevska. Ing. Jaroslav Růžička zemřel 7. března 1957 
v Milevsku. ok 

JOCHOVO 
oznamuje široké veřejnosti, že dne 

1.3. 2004 
otvírá novou velkoobchodní 
a maloobchodní prodejnu 

voda - topení - plyn 

Prodejna bude v ulici Komenského 
čp. 1121, Světlá n. Sáz. 
(u Bohušického rybníka) 

od malých zahradních po 
akce nejvyššího významu. 

Dle vašich finanč. možností 
a přání již od 3 tis. (svateb.) 

T e l e f o n : 6 0 3 3 1 1 2 1 8 

• MfiLBY • NfÍTĚRY • 
• FfiSfÍDY-

- nátěry fasád, drobné opravy 
- nátěry střech, pod bití, okapů 

- veškeré malířské práce 
- nátěry oken, dveří, radiátorů 

- fládrování dveří a kuchyňských linek 
- práce dle dohody 

- broušení a lakování parketových podlah 

Jiří Hrstka Milan Kopie 
569 452 828 569 453 920 
604 852 037 605 712 620 

Za smluvní ceny v dohodnutém termínu. 
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NAVSTEVA Z USA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2004 

Centrum-Dům dětí a mládeže 
v Ledči nad Sázavou 
nabízí na letní prázdniny 2004 
Příměstský tábor v Ledči nad Sáza-
vou pro děti od 1. do 5. tříd ve třech 
termínových variantách. 

I. 7. 7.-9. 7. 
II. 7. 7. - 16. 7. 
III. 12. 7 . -16 .7 . 

za cenu 300.-
900.-
600. -

Kč 
Kč 
Kč 

Na společné fotografii jsou žáci 5. A se svými hosty z USA s Davidem a Clair Salačovými, Pavlou 
Salačovou a Jasonem Ninesem. 

7. ledna 2004 přišla do 5.A ZS Ledeč n./Sáz. návštěva z USA. Teta a strýc Jany 
Nechvátalové se svými protějšky z Michiganu přijali pozvání na hodinu anglického 
jazyka. Žáci je přivítali pozdravem, abecedou a písničkou, samozřejmě vše v ang-
ličtině. 

Ale nyní ať již vyprávějí děti své zážitky v úryvcích z článků, které po návštěvě 
napsaly pro Ledečské noviny: 

„Na mapě nám hosté ukázali místo, kde žijí, odkud přijeli. Přečetli nám článek 
z učebnice angličtiny a pak jsme četli my pohádku Červená Karkulka. Pomáhali nám 
se správnou výslovností. Celá hodina příjemně plynula a všichni se výborně bavili. 
Udělali jsme si i společnou fotografii. Pak předala paní učitelka hostům dárky na 
památku a oni nám všem zase rozdali malé sladkosti." 

A čím byla tato hodina důležitá? To nejlépe vystihují slova z článku Petry Kakáč-
kové: „Hosté obohatili naši výuku anglického jazyka a už víme, proč je dobré umět 
cizí řeči. Rozumět lidem z celého světa je krásná věc." 

Za 5. A ZS Ledeč n. S. Mgr. Janka Hni ková 

MUZEUM - HRAD LEDEČ N. S. - BILANCE ZA ROK 2003 
Ledečské muzeum navštívilo celkem 5369 návštěvníků, z toho 2426 dětí do 15 

let. 
V galerii muzea bylo uspořádáno pět výstav. Jako první byla výstava obrazů s bud-

dhistickou tematikou „OH MANI PADME HUM" Jany Arnotové, dále následovala 
velmi zdařilá výstava prací žáků ZUŠ „My z hradu II", pod vedením Ivany Měkoto-
vé, výstava keramiky a batiky Václava Černocha a manželů Trbůškových, olejomal-
by Evy Kemašové a na závěr obrazy a sochařské dílo Petra Mináře. 

V srpnu se na hradním nádvoří konalo divadelní představení „Krysař" v podání 
divadla Štrůdl z Krucemburku. 

Jistě nezapomenutelný zážitek většině ledečských občanů zůstane z pohledu na 
pohádkové kulisy k natáčení filmu „Bratři Grimmové". 
Co se připravuje na sezónu 2004? 
Kromě stálé expozice bude i tento rok probíhat prodejní výstava replik historického 
skla (inovovaný sortiment) ze soukromé sklárny Huť Anna z Bělé. 
V galerii muzea se uskuteční následující výstavy: 
Duben - květen: společná výstava keramiky Jiřiny Stupkové z Kutné Hory a obrazů 
Petra Beneše z Kochánova. 
Červen: výstava obrazů a skulptur Jiřího Bašty z Ledče n. S. 
Červenec - srpen: výstava darů z ledečského kostela městskému muzeu. 
Září - říjen: společná výstava malířů a umělců z Ledečska: (J. Bašta - obrazy, sochy, 
L. Baum - obrazy, B. Hrubeš - umělecké kovářství, J. Janata - obrazy, M. Krofián 
- obrazy, K. Kubíček - obrazy, P. Minář - obrazy, sochy, J. Slavětínský - obrazy, 
J. Urban - umělecké řezbářství). 

Jednotlivé výstavy a případné akce na hradě budou postupně zveřejňovány v Le-
dečských novinách a v programu prodejních a kulturních akcí, na plakátkách a na 
internetu (www.infoledec.cz). Věřím, že si každý z vás vybere z nabídky alespoň 
jednu z výstav a nezalekne se té krkolomné cesty „až na hrad". 

M. Znojemská 

Činnost v příměstském táboře začíná 
v 8,30 hodin a končí zpravidla v 16,00 
hodin. V případě výletu nebo jiné činnosti 
mimo Ledeč jsou rodiče aktuálně infor-
mováni o příjezdu (příchodu) dětí. 

V první, třídenní, variantě bude každý 
den věnován jedné aktivitě. V celotý-
denní bude program obsahovat obvyklé 
táborové činnosti - hry, soutěže, sport, 
koupání, celodenní výlet, práci na počíta-
či, vše spojeno do celotáborové hry. 

S jeho písemnou podobou se budete 
moci seznámit při zahájení činnosti. 

Ve dnech, kdy budeme v Ledči, bude 
zajištěn oběd ve školní jídelně. Jeho 
cena, cena výletu a výlohy spojené s dal-
ším programem jsou zahrnuty v ceně 
tábora. 

Toto jsou rámcové informace. Další 
potřebné informace obdrží přihlášené 
děti. 

Přihlášky získáte v domě dětí a upo-
zorňujeme, že je třeba jednat ihned. 

Prodejna 

HOBBY ZOO 
Husovo náměstí 141, Ledeč nad Sáza-
vou oznamuje, že kromě prodeje kom-

pletního sortimentu chovatelských 
a rybářských potřeb zavedla 

i prodej semen a částečně potřeb 
pro zahrádkáře, včelaře, myslivce, 

kynology, koňáky, akvaristy apod. 

Z nových služeb se zde nabízí: 
broušení nožů, nůžek, masových 

strojků, opravy mech. šicích strojů 
(úterý dopoledne!), opravy brašen 

a zipů všech druhů, v blízké době 
stříhání a úpravy psů, dále pak 
pomocné práce a baby-sitting 

(zajištěno studenty gymnázia). Inzerce, 
vývěsková služba a poradenství ZDAR-

MA! Nákup a prodej ŽIVÝCH ZVÍŘAT 
(i na zakázku). Individuální jednání 

se zákazníky, solidnost a odpovědný 
přístup samozřejmý! Zákaznické, 

množstevní a stále nové akční slevy! 

Kontakty: 603 572 399 a 603 571 717. 

Těšíme se na Vaši návštěvu! 

http://www.infoledec.cz


Mobilní sběr objemových a nebezpečných odpadů 
Firma .A.S.A. ve spolupráci s Městem Ledeč nad Sáza-

vou připravila v rámci systému třídění komunálních odpadů 
pro fyzické osoby s trvalým pobytem na území města Ledeč 
nad Sázavou jarní sběr objemných a nebezpečných od-
padů. Občané tak mají možnost odložit odpady tak, jak to 
ukládá obcím zákon. Cílem je také usnadnění docházkové 
a dojezdové vzdálenosti. 

Systém svozu odpadů bude založen na přesně určených 
stanovištích (viz tabulky č. 1, 2 a 3). Na každé veřejně 
přístupné stanoviště bude přistaven 1 ks kontejneru na ob-
jemný odpad. Obyvatelé města Ledeč nad Sázavou tak mají 
možnost celý týden do kontejnerů na stanovištích ukládat 
objemný odpad. Firma .A.S.A. bude každý den průběžně 
kontrolovat množství odpadu v kontejnerech a v případě 
jejich naplnění zajistí včasný odvoz. U většího množství 
objemného odpadu (např. stavební sutě apod.) si musí občan 
zajistit využití nebo zneškodnění sám na vlastní náklady. 

Do přistavených kontejnerů a na volná prostranství se ne-
smí ukládat nebezpečný odpad. Sběrové auto přijede v urče-
ném čase na uvedené stanoviště (viz tabulky č. 4, 5 a 6) , kde 
se zdrží cca 40 min. Nebezpečný odpady lze osobně předat 
posádce vozidla AVIA. Odpad se nesmí odkládat na stano-
viště předem, ani po odjezdu vozidla z důvodu jeho nebez-
pečnosti. Místa budou střežena a odložení odpadu v jiném 
než stanoveném termínu bude považováno za přestupek. 
Co je objemný odpad? 

Objemný odpad je takový komunální odpad, který se 
svými rozměry nebo charakterem nedá zařadit mezi odpad 
zbytkový. Např. sporáky, koberce, nábytek a jeho části, 
matrace, zrcadla a další. 

Co je nebezpečný odpad? 
Nebezpečný odpad je takový druh odpadu, který má 

jednu nebo více nebezpečných vlastností. Např. vyjeté ole-
je a maziva, zbytky barev a ředidel včetně obalů, lednice, 
televizory, rádia, zářivky, autobaterie, monočlánky, videa, 
akumulátory, léky, látky neznámého složení a další. 

V minulých letech obyvatelé Města Ledeč nad Sázavou 
odkládali objemný a nebezpečný odpad na ulice, před 
domy apod. Odložením odpadu na prostranství tak mohlo 
dojít k znečištění životního prostředí, dále v dlouhodobém 
horizontu i k ohrožení půdy a podzemní vody. Na odklizení 
odpadu a následného úklidu prostranství tak město zbytečně 
vynakládalo nemalé finanční prostředky. Z výše uvedených 
důvodu je zakázáno pod pokutou až do výše 30 000 Kč 
ukládat odpady na veřejná prostranství! 

Dále mohou občané odpad zdarma odložit do sběrného 
dvora odpadů (SDO), který od 1. 4. 2004 v Pivovarské ulici 
začne provozovat firma .A.S.A. Provoz sběrného dvora od-
padů bude každý týden Po-Pá 8-15 hod., St 8-17 hod., 
So 8-11 hod. 

Mobilní sběr není určen podnikatelům, při jejichž čin-
nosti vznikají obdobné odpady. 

Městský úřad Ledeč nad Sázavou, odbor výstavby ÚP 
a životního prostředí ve spolupráci s firmou .A.S.A. zajistí 
a následně distribuuje dostatek letáků pro jednotlivé měst-
ské části s informací o datech, hodinách i stanovištích. Tyto 
informace lze získat na odboru životního prostředí města 
a také u firmy provádějící mobilní sběr na telefonním čísle: 
569 720 787 nebo na mobilním telefonu 602 216 197 (pro-
vozní technik pan Sezemský). Ing. Radek Kourek, PhD. 

Tab. č. 1 Seznam stanovišť kontejnerů na objemný odpad (Pravý břeh řeky Sázavy) 

Číslo stanoviště Název stanoviště Přistavení (od-do) 

1 U Kotelny 1.4.2004-8.4.2004 
2 Stínadla 1.4.2004-8.4.2004 

3 Zdeňka Fibicha 1.4.2004-8.4.2004 
4 Hlaváčova 1.4.2004-8.4.2004 
5 Na Žižkově 1.4.2004-8.4.2004 

6 Lovčen 1.4.2004-8.4.2004 

7 Zoufalka I 1.4.2004-8.4.2004 

8 Zoufalka II 1.4.2004-8.4.2004 

9 Pivovarská 1.4.2004-8.4.2004 

Tab. č. 2 Seznam stanovišť kontejnerů na objemný odpad (Levý břeh řeky Sázavy) 

Číslo stanoviště Název stanoviště Přistavení (od-do) 

10 Haškova ulice 9.4.2004—16.4.2004 

11 Na Potoce 9.4.2004—16.4.2004 

12 Pod ČSAD 9.4.2004-16.4.2004 

13 Pod Zelivkou 9.4.2004—16.4.2004 

14 Zahrádecká 9.4.2004-16.4.2004 

15 Melechovská 9.4.2004-16.4.2004 

16 Starý hřbitov 9.4.2004-16.4.2004 

17 U Hradu 9.4.2004-16.4.2004 

18 Zahradní 9.4.2004-16.4.2004 

14 



Tab. č. 3 Seznam stanovišť kontejnerů na objemný odpad (Místní osady) 

Číslo stanoviště Název stanoviště Přistavení (od-do) 

19 Sychrov 17.4.2004-19.4.2004 

20 Vrbka 17.4.2004-19.4.2004 

21 Souboř 17.4.2004-19.4.2004 

22 Obrvaň 17.4.2004-19.4.2004 

23 Habrek 17.4.2004-19.4.2004 

Tab. č. 4 Časový harmonogram svozu nebezpečných odpadů - dne 3. 4. 2004 (Pravý břeh řeky Sázavy) 

Číslo stanoviště Název stanoviště Přistavení (od-do) 

1 U Kotelny 8.00 hod.-8.40 hod 

2 Stínadla 8.45 hod.-9.25 hod 

3 Zdeňka Fibicha 9.30 hod.-l 0.10 hod 

4 Hlaváčova 10.15 hod.-l0.55 hod 

5 Na Žižkově 11.30 hod-12.10 hod 

6 Lovčen 12.15 hod.-12.55 hod 

7 Zoufalka I 13.00 hod.-l3.40 hod 

8 Zoufalka II 13.45 hod.-14.25 hod 

9 Pivovarská 14.30 hod.-15.10 hod 

Tab. č. 5 Časový harmonogram svozu nebezpečných odpadů - dne 10. 4. 2004 (Levý břeh řeky Sázavy) 

Číslo stanoviště Název stanoviště Přistavení (od-do) 

10 Haškova ulice 8.00 hod.-8.40 hod 

11 Na Potoce 8.45 hod.-9.25 hod 

12 Pod ČSAD 9.30 hod.-l 0.10 hod 

13 Pod Želivkou 10.15 hod.-10.55 hod 

14 Zahrádecká 11.30 hod.-l2.10 hod 

15 Melechovská 12.15 hod.-12.55 hod 

16 Starý hřbitov 13.00 hod-13.40 hod 

17 U Hradu 13.45 hod.-14.25 hod 

18 Zahradní 14.30 hod.-15.10 hod 

Tab. č. 6 Časový harmonogram svozu nebezpečných odpadů - dne 17. 4. 2004 (místní osady) 

Číslo stanoviště Název stanoviště Přistavení (od-do) 

19 Sychrov 8.00 hod.-8.40 hod 

20 Vrbka 8.45 hod.-9.25 hod 

21 Souboř 9.30 hod.-10.10 hod 

22 Obrvaň 10.15 hod.-l0.55 hod 

23 Habrek 11.00 hod.-l 1.30 hod 



PŮJČKY 
O D 2 0 . O O O , - K č 

Určena pra: 

9 zaměstnance 
• podnikatele 

(i začínající] 
• důchodce 

(i inv.) 

KONTAKT: 
Tel.: 5 E 3 4 5 B 7 B 5 

Od 15. 3. 2004 bude otevřena 
nová realitní kancelář KLAPETO 
+ finanční služby, na Husově 
nám. 9 (1. patro - nad papírnic-
tvím). 

Obecní úřad a Sbor dobrovolných 
hasičů Hradec uspořádaly 21. února 
2004 pro děti maškarní karneval. 
Veškerý příjem ze vstupného a tom-
boly ve výši 1610,- Kč byl věnován 
stacionáři Petrklíč v Ledči nad Sá-
zavou. 

S P O L E Č E N S K Á 
K R O N I K A 

70. narozeniny oslaví 
4. 3. Rejnek Jiří, Pivovarská 254 

26. 3. Váňa Karel, Havlíčkova 793 

75. narozeniny oslaví 
16. 3. Benák Jan, Husovo nám. 109 
21.3. Ziková Marie, 5. května 1252 

80. narozeniny oslaví 
14. 3. Jarošová Jarmila, Havlíčkova 666 
22. 3. Tvrdíková Věra, Ke Stínadlům 556 

85. narozeniny oslaví 
7. 3. Kučerová Anežka, 5. května 1252 

16. 3. Dušková Marie, Melechovská 545 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přeje-
me prolití dalších dnů Vašeho života ve 
zdraví a spokojenosti 

Narozeni 
Adriana Dubová 
Vážení rodiče, s radostí vítáme narození 
Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu, 
aby vyrůstalo ve zdraví a k všeobecné 
radosti. 

Svatby 
Eva Nováková & Martina Doležal 
Novomanželům přejeme do společného 
života hodně lásky, porozumění a spo-
kojenosti. 

Zemřeli 
Sýs Vladimír 
Štenclová Jarmila 
Holadová Julie 
Urban Josef 
PhMr. Nosek Přemyslav 
Falta Oldřich 
Vrzáček Miroslav 
Nekola Josef 
Lebedová Věra 
Šiitó Jan 
Ptáčníková Jarmila 

NESEĎTE DOMA 
A POJĎTE V DUBNU 

DO KINA! 
3. 4. DOKUD NÁS SMRT NEROZ-

DĚLÍ 
20.00 Svižná akční komedie, které ne-

chybí vtip ani napětí a jíž vévodí 
hvězdné herecké obsazení v čele s 
Michaelem Douglasem. 

7. 4. MAZANÝ FILIP 
17.30 Kriminální retrokomedie Václava 
20.00 Marhoula. Zábava pro všechny. 

10.4. ŽELARY 
20.00 Milostný příběh z druhé světové 

války podle stejnojmenné předlo-
hy Květy Legátové. 

14.4. MEZI NÁMI DĚVČATY 
20.00 Jamie Lee Curtisová v komedii 

o matce a dceři, které si vymění 
role. 

17. 4. JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ 
NADĚJI 

17.30 Konec básníků v Čechách... se 
20.00 nekonal. Další životní peripetie a 

příhody Štěpána Šafránka. 

21.4. PIKOVÁ TROJKA 
20.00 Meg Ryanová, jak jste ji ještě ne-

viděli! Piková troj kaje kriminální 
příběh, odehrávající se na Dolním 
Manhattanu. 

24.4. TAJEMNÁ ŘEKA 
20.00 Příběh tří kamarádů z dětství, 

které osud po 30 letech postaví na 
opačné strany zákona. 

28.4. KAMEŇÁK 2 
20.00 Pokračování filmu Kameňák 

od Zdeňka Trošky. 

Z KRONIKY 
STANISLAV TEJKAL 1941-2004 

Bohužel, už jenom do kroniky bude patřit tato fotografie a krátký nekrolog, neboť na 
začátku letošního března na následky úrazu zemřel bývalý starosta (předseda MěNV) Ledče 
nad Sázavou - pan Stanislav Tejkal. Uteklo jen pár desítek dnů, kdy tento oblíbený a popu-
lární Ledečák oslavil třiašedesáté narozeniny. Jen tak krátký čas mu byl vyměřen. Absolvent 
stavební průmyslovky se potatil, protože stejně jako jeho otec - cestář, se podstatnou část 
života věnoval stavbám a úpravě komunikací. Na sklonku roku 1975 byl zvolen předsedou 
Městského národního výboru v Ledči a od ledna následujícího roku byl pro tuto funkci 
uvolněn. Funkci vykonával až do roku 1986, kdy přešel do čela tehdejšího havlíčkobrodské-
ho okresu (místopředseda ONV). V devadesátých letech minulého století se opět vrátil ke 
své původní profesi a jako úředník pracoval u Silnic H. Brod. Dlouhodobá nemoc jej sice 
předčasně poslala do důchodu, kterého však, díky nešťastným okolnostem, příliš neužil. 
Svým jednáním i vystupováním si vydobyl pověst uznávaného odborníka, spravedlivého 
a oblíbeného člověka. 

Cest jeho památce! ok 

Měsíčník Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, řídí redakční rada, která si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb LN - příspěvky 
představují názory a postoje pisatelů, přijímají se do 25. každého měsíce. Adresa: Městský úřad, Husovo nám. 7,584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon: 569 729 
511, fax: 569 726 684, e-mail: mesto@ledec-net.cz, http://www.ledec-net.cz. Odpovědný redaktor: O. Kubát, foto: F. Pleva. Registrováno na OkU Havl. Brod 
pod značkou 5/R5. Podávaní novinových zásilek povoleno, Česká pošta Pardubice, č.j. PP/1-1868/95, 5. 5. 1995. Tiskne: Nová tiskárna Pelhřimov, s.r.o. 
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